
on – line přihlášky do plaveckých kurzů v malém bazénu 

 

pro 1. pololetí ve školním roce 2020 / 2021 

 

Dobrý den, 

srdečně vás zveme k nám do spolku na plavecké kurzy pro 1. pololetí školního roku 2020/2021. Setkáte 

s profesionálním teamem trenérů a jejich asistentů, kteří pro Vaše děti připravili velice zajímavé plavecké 

tréninky. Před zahájením prvního plaveckého tréninku bude třeba: 

1.) vyplnit formulář o bezinfekčnosti (platí pro nově příchozí a pro ty, kteří ho po znovuotevření 

nevyplňovali), 

2.) vyplnit přihlášku do plaveckého kurzu, 

3.) zaplatit předepsanou částku na bankovní účet. 

 

Formulář o bezinfekčnosti a přihlášku do plaveckého kurzu dostanete od trenérů. 

Sledujte prosím naše komunikační kanály – webové a facebook stránky, kde se dozvíte včas vše potřebné 

včetně zahájení plaveckých kurzů. 

Po provedení přihlášky a jejím zaevidování Vám přijde potvrzovací e-mail ke kontrole zadaných údajů. 

 

Počet účastníků je omezen, proto Vás prosím o včasné přihlášení on-line formou. 

 

Přihlásit se 

 

S pozdravem sportu zdar plavání zvlášť, Luboš Ibrmajer. 

- prezident spolku, 

- rozhodčí a trenér plavání II. třídy. 

 

Mobil: + 420 (721) 406 801 

Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 

Zapsaný ve SR u KS v Plzni, oddíl L, vložka 28. 

IČO / DIČ: 00479853 / neplátce DPH 

Sídlo: Kozinova 2788 / 3 │ Plzeň 3 - Jižní Předměstí │ 301 00 

Telefon - spojovatelka: + 420 (377) 372 794 

Internet: www.skradbuza.cz 

Facebook: www.facebook.com/skradbuza 

Fotogalerie: www.skradbuza.rajce.idnes.cz 

 
Majitelem, provozovatelem a správcem je spolek Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s., který je 

zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 28, se sídlem na adrese 

Kozinova 2788 / 3 | Plzeň 3 – Jižní Předměstí | 301 00. 

IČO: 00 47 98 53 

E-mail: info@skradbuza.cz   |   Web: www.skradbuza.cz 

Tento e-mail Vám byl zaslán na základě Vaše souhlasu se zasíláním našich sdělení pro Vás. 

Pokud si již nepřejete dostávat další naše zprávy, napište nám e-mail o zrušení zasílání e-mailů. 
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