
Vážení rodiče našich Vlnek, 

s ohledem na situaci vám nabízíme tyto možnosti na vyčerpání hodin plavání v rámci plavání 

s MŠ. Rodiče, kteří doposud nezaplatili lekce plavání budou informováni o doplatku. Pokud 

se plavání neuskuteční do konce června, můžete si vybrat tyto možnosti:  

1. Plavecký kemp v HK (prostory plaveckého bazénu na ZŠ Štefánikova) - 23.-27.8. nebo 

30.-31.8. - 7:30-16:00 hod., návrat k výuce plavání, program: výuka plavání 

/navážeme, na to, co děti nezapomněly/, plavání hravou formou a sporty na 

suchu, cena 2500,-Kč /týden nebo 500,-/den, vyčerpání peněz za neodplavané hodiny 

+ doplatek/, pitný režim, oběd a pojištění v ceně  

2. Příměstské tábory ve Všestarech-Vzhůru na palubu- 12.7.-27.8.-7:00-8:30-

16:30 s anglicky mluvícím rodilým mluvčím poznáváme svět, program-angličtina hrou, 

výuka plavání, sporty na suchu, výlet, cena -2500,- Kč/ týden nebo 3200,-Kč/ týden s 

dopravou z HK a zpět, /vyčerpání peněz za neodplavané hodiny + doplatek/ pitný 

režim, oběd a pojištění v ceně 

3. Vrácení peněz na účet – napište mi do které MŠ chodíte a jméno dítěte 

4. vyčerpání ve volném plavání v areálu bazénu Všestary (sauny, narozeninové oslavy, 

mořské panny, masáže…) pro celou rodinu s platností celý rok 

5. Anglický kemp v HK (prostory heren plav. bazénu) - 1., 2., 7., 8., 9.7.- 7:00-8:30-16:00 

hod., výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím a českými lektory, program: děti 

budou rozděleny do skupin, angličtina i plavání v bazénu hravou formou, cena 3000,-

Kč /vyčerpání peněz za neodplavané hodiny + doplatek/, pitný režim, oběd a pojištění 

v ceně 

 

Prosím Vás do konce dubna mi napište vyjádření, poté budu brát záležitost za uzavřenou. 

Vyjádření posílejte na: skvlnka@seznam.cz, děkujeme. 

 

Bližší informace i o táborech na www.skvlnka.cz. 

Prosím vás o trpělivost a předběžné vyjádření, kterou z těchto variant byste preferovali. 

Děkujeme, že s námi zůstanete na jedné VLNĚ:-). 

Petra Dušková, Mgr. Sylvie Fejglová, Spolek VLNKA 

t.č. 775690307, 606218626 

 

http://www.skvlnka.cz/

