OBAVIJEST RODITELJIMA
Poštovani roditelji,
drago nam je što ste odabrali naš program škole plivanja kao jednu od mogućnosti kvalitetnog
provođenja slobodnog vremena vašeg djeteta.
Ovim putem Vas želimo obavijestiti o našem programu i načinu rada.
Treninzi u prvoj godini plivačke škole provode se 3 puta tjedno po 50 minuta, a sam program učenja
plivačkih tehnika traje 2-3 godine, ovisno o sposobnostima djeteta. Tijekom prve godine plivačke škole
djeca uče plivati leđno, slobodno i osnove prsnog plivanja. Djeca koja sudjeluju u programu plivačke
škole imaju i nekoliko natjecanja tijekom godine. Sudjelovanje na natjecanjima NIJE obavezno, a ovisi
isključivo o motivaciji djeteta.
Prilikom upisa u Pk Barok plaća se jednokratna upisnina u iznosu od 50 kn, (uplaćuje se kod tajnice
kluba; dijete dobiva klupsku plivačku kapicu).
Članarina se plaća kroz jedanaest mjeseci (osim kolovoza) i iznosi 250 kn mjesečno, te ne ovisi o
broju dolazaka vašeg djeteta na trening.
Ako imate dvoje djece u našem klubu članarina iznosi 400 kn mjesečno, a za svako slijedeće dijete
članarina se ne plaća.
.
Članarina se uplaćuje do 15-og u mjesecu na IBAN : HR15 2340 0091 1105 0319 8;
*model 00;
*poziv na broj upišite broj trenera ( NIKOLINA - 01, LUKA 02, SNJEŽANA 03, MARKO 04, VESNA 05 )
*opis plaćanja upisati:
IME, PREZIME, GRUPU U KOJOJ DIJETE PLIVA I MJESEC ZA KOJI SE PLAĆA,
( npr. Jan Janković, 1A, 10/'18 ).
Ukoliko niste podmirili članarinu do kraja tekućeg mjeseca klub zadržava pravo uskratiti trening
u slijedećem mjesecu.
Informacije možete dobiti na klupski broj 091/13-000-47, pkbarok@gmail.com ili na www.pk-barok.hr.
MOLIMO DA NE KOMUNICIRATE S DJETETOM TIJEKOM TRENINGA, TE VAM PREDLAŽEMO DA
NE BORAVITE NA TRIBINI ILI DA TO SVEDETE NA NAJMANJU MOGUĆU MJERU.
Voditelji će preuzeti djecu na tribinama 5 minuta prije početka treninga.
Za mobitele, novac i druge materijalne vrijednosti koje djeca donesu na trening klub ne odgovara.

S poštovanjem,
Uprava PK «Barok»

