Dobrý den, vážení rodiče,
V příloze jsou rozepsány náhrady na neodučené hodiny v kurzech v době, kdy vláda uzavřela veškeré bazény
a koupaliště (12.3. – 24.5.2020). Uzavřené bazény pro nás znamenaly velké komplikace a velkou finanční
ztrátu, nicméně jsme se snažili náhrady vypočítat maximálně spravedlivě a také nabídnout náhradní hodiny
už v červnu, které poměrně hodně dětí s radostí využilo.
Potěšilo by nás a velmi by nám to pomohlo, kdybyste náhrady vyčerpali formou slevy na kurz, v případě
přípravky synchronizovaného plavání na členské příspěvky v klubu, který jak doufáme, proběhne už bez
problémů od 7. září 2019 do 28. ledna 2020. Nabízíme přednostní zápis na příští rok v pondělí 15. a 22. 6. a
ve středu 17. a 24. 6. vždy od 15 do 19 v kanceláři SK Neptun na bazéně v Hloubětíně. Místo v kurzu bude
rezervováno při zaplacení celé částky do 3. 9. 2020, později nelze místo v kurzu garantovat, ani vyplatit peníze
za náhrady.
Pokud nesouhlasíte s touto nabídkou, budou peníze vyplaceny na váš účet začátkem července. Vracení peněz
za kurzovné nám bohužel způsobí ekonomické problémy, protože provozovateli musíme pronájem bazénu
zaplatit bez ohledu na počet platících dětí. V příloze je žádost o vrácení, kterou prosím čitelně vyplňte a
odevzdejte dle pokynů uvedených na žádosti. Bez žádosti nelze poskytnout slevu, ani vyplatit peníze na účet.
Pokud máte nějaké nejasnosti, pište prosím na e-mail k.ptakova@seznam.cz nebo volejte 607 749 576,
K. Ptáková

Žádost prosím vyplňte čitelně!!!
Zde odstřihněte a odevzdejte vyplněné do kanceláře SK Neptun v termínech přednostního
zápisu nebo naskenované odešlete na e-mail k.ptakova@seznam.cz, případně poštou na
adresu Květa Ptáková, U Slovanky 9, 182 00 Praha 8 do 24. 6. 2020, pozdější žádosti
nebudou akceptovány
Jméno dítěte:………………………………………………………… Datum narození…………………………………..
Adresa bydliště:…………………………………………………….. Kontaktní telefon:……………………………….
Kontaktní e-mail……………………………………………………
*Souhlasím s poskytnutím slevy na kurz v příštím pololetí.
*Nesouhlasím s poskytnutím slevy, prosím o zaslání částky za náhrady na bankovní účet:
Majitel účtu:……………………………………………………………………………………………………………………
Číslo účtu, na který má být náhrada vrácena: …………………………………………………………………..
*Nehodící se škrtněte
Beru na vědomí, že úhrada bude provedena v termínu 1. – 8. července 2020 na mnou
uvedený účet v bance.

Datum:………………………………….

Podpis rodičů:………………………………………

Náhrady za neodplavané hodiny ve školním pololetí
únor – červen 2020
Platí pouze pro kurzy plavání v pondělí a kurzy synchronizovaného plavání v pondělí a ve
středu, které organizuje SK Neptun Praha, náhrady pro kurzy plavání, které probíhají
v úterý a ve čtvrtek, je třeba řešit s Plaveckou školou Montservisu (tel.: 734714497
L. Nováková, tel. 603492772 J. Pelant)
Kurzy plavání pondělí:
celkový plánovaný počet hodin za pololetí 18 (cena 1 hodiny 150,- Kč)
Odučené hodiny:
Pondělí: platí pro ty, kteří chodili na plavání pouze v pondělí
Únor 3, 10, 14, Březen 2, 9, Květen 25, Červen 1, 8, 15, 22, 29 tj. 11 hodin
Středa: platí pro ty, kteří se přihlásili také na středeční náhradní hodiny
Květen 27, Červen 3, 10, 17, 24
tj. 5 hodin
Celkem
16 hodin
Z celkového počtu plánovaného na školní pololetí únor – červen 2020 bylo odučeno 16
hodin, náhrada za 2 neodučené hodiny je ve výši 300,Pro děti, které chodily pouze v pondělí je náhrada za 7 vyučovacích hodin ve výši 1050,-Kč
Kurzy synchronizovaného plavání pondělí a středa – přípravka SY 2x týdně:
celkový plánovaný počet hodin za pololetí 36 (cena 1 hodiny 130,- Kč)
Odučené hodiny:
Pondělí: Únor 3, 10, 14, Březen 2, 9, Květen 25, Červen 1, 8, 15, 22, 29
tj. 11 hodin
Středa: Únor 5, 12, 19, Březen 4, 11, Květen 27, Červen 3, 10, 17, 24
tj. 10 hodin
Pátek: platí pro ty, kteří se přihlásili na náhradní hodiny v pátek:
Květen 29, Červen 5, 12, 19, 26
tj. 5 hodin
Celkem tedy 26 hodin, náhrada za neodučených 10 hodin je ve výši 1300,-Kč, pro děti, které
se nepřihlásily na pátek je náhrada za 15 hodin tj. 1950,Kurzy synchronizovaného plavání středa - kroužek
celkový plánovaný počet hodin za pololetí 18 (cena 1 hodiny 150,- Kč)
Odučené hodiny:
Středa: Únor 5, 12, 19, Březen 4, 11, Květen 27, Červen 3, 10, 17, 24
Náhrada za 8 neodučených hodin je 1200,-Kč

tj. 10 hodin

