
Provozní řád Plavecké školy Radlice pro odpolední kurzy 

1. Plaveckého výcviku se mohou zúčastnit pouze zdravé děti. U dětí s kožními problémy 

si vyžádejte vyjádření dermatologa, že mohou děti do bazénu. Epileptické děti musí 

mít individuální dozor. 

2. Na bazén a galerii bazénu je dětem a jejich doprovodu zakázáno nosit skleněné 

předměty, jídlo, pití a žvýkačky.  

3. Každé dítě má mít s sebou na plavání igelitovou tašku a v ní plavky, mýdlo, ručník a 

čistou obuv vhodnou do mokrého prostředí. Děti s dlouhými vlasy musí mít vlasy 

stažené gumičkou nebo nasazené plavecké čepice. 

4. Nástup do šaten je 15 minut před začátkem výuky. Všichni se pod schody zují a 

vezmou boty s sebou. 

5. Skříňky v šatnách se zamykají mincí 10 Kč. Cenné věci si mohou děti dát do trezorků, 

které se zamykají mincí 10 Kč. 

6. Rodiče mohou pomáhat dětem s převlékáním. Pokud chtějí doprovodit děti až do 

sprch, musí se převléknout z civilního oblečení do plavek nebo jiného vhodného 

úboru. Do prostoru sprch a bazénu se v žádném případě nesmí chodit v civilním 

oblečení a obuvi. 

7. Přes dámskou šatnu smí chodit pouze chlapci do 8 let věku včetně s doprovodem a 

přes pánskou šatnu smí chodit pouze děvčata do 8 let včetně s doprovodem. V zázemí 

bazénu musí chodit všichni bosi nebo ve vhodné čisté obuvi.  

8. Před výukou si děti dojdou na WC a nahé se také osprchují a umyjí mýdlem. Teprve 

potom si oblečou plavky. Obuv na bazén si obují u skříněk a zují až před nástupem na 

začátku lekce.  

9. Vstup na bazén je dovolen 5 minut před začátkem lekce. Na začátek lekce vyčkají děti 

na straně bazénu u plavčíkárny. Na bazénu se neběhá. 

10. Rodiče a příbuzní dětí se mohou přijít na výuku podívat na galerii bazénu. 

Fotografování a filmování je povoleno pouze po předchozí domluvě s vedením 

Plavecké školy.  

11. Po lekci se děti ve sprchách svléknou, vyždímají plavky, vysprchují se a jdou do 

osušovny. Na osušení a prohřátí je možné použít i saunu.  

12. Oblečené děti si po sobě zkontrolují skříňku, zda nic nezapomněly a nechají ji 

otevřenou. Boty se obouvají pod schody u recepce bazénu. 

13. Šatnu je třeba opustit do 30 minut po skončení lekce.  

14. V prostorách šaten, bazénu a galerii bazénu je zakázáno dětem i doprovodu 

konzumovat jakékoliv jídlo a slazené nápoje.  

15. Doprovod dětí je povinen zajistit, aby se děti v šatnách chovaly slušně, neběhaly a 

nepraly se. 

16. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se před vstupem na bazén seznámit 

s provozním řádem areálu SK Motorlet Praha a dodržovat jej 
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