PLAVECKÝ KLUB NOVÉ ZÁMKY

Nové kurzy plávania - apríl 2012
25.marec 2012

Nové kurzy plávania pre deti ¾ubovo¾ného veku zaèínajúc od 4 rokov otvárame zaèiatkom apríla 2012, preto neváhajte
a zapíšte svoje deti do kurzov už dnes.
Ak ste absolventmi teraz konèiacich kurzov, pokraèujte v niektorom z nadstavbových kurzov, aby si Vaše deti zdokonalili
plavecké zruènosti s perspektívou venovania sa výkonnostnému plávaniu.

Venujeme sa aj de•om s telesným postihnutím, pre ktoré máme TPŠ kurzy od základného plávania až po výkonnostné
plávanie, kde môžu pláva• po boku Viktora Keménya, nominanta na Paralympijské hry v Londýne 2012.

Na nové kurzy plávania pre deti predškolského veku prihlasujte deti priebežne v mesiaci marec 2012 na mail
tajomnik@pknz.sk, telefonicky na 0903441757, alebo vo vestibule na krytej plavárni Relax komplex, Turecká 3, Nové
Zámky v èase konania tréningov v pondelok od 17:00 do 19:00 a utorok až piatok od 15:00 do 17:00. Uved•e meno
die•a•a, vek, skúsenosti s vodou. Presné èasy tréningov, rozvrh hodín, zadelenie detí a ïalšie aktuality budú priebežne
zverejòované na našej stránke.

Zoznam otváraných resp. pokraèujúcich kurzov je nasledovný:
1.
Materské školy: Kurz základnej pred-plaveckej prípravy (v trvaní 12 hodín + 2 hodiny možnos• náhrady v prípade
vymeškania) pre deti 4-5 roè. s možnos•ou pokraèova• v základnom kurze.
Cena kurzu: 25 Eur.
2.
Základné plávanie: Kurz základného plávania (v trvaní 20 hodín + 2 hodiny možnos• náhrady v prípade vymeškania)
pre deti 5-6-7 roè. s možnos•ou pokraèovania v zdokona¾ovacích kurzoch.
Cena kurzu: 50 Eur.
3.
Zdokona¾ovací kurz: Plávanie pre deti 5-9 roè., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné
plavecké zruènosti, s možnos•ou pokraèovania vo výkonnostnom plávaní.
Mesaèný klubový príspevok: 18 Eur.
4.
Výkonnostné plávanie: Plávanie pre deti bez obmedzenia veku, ktoré majú úspešne absolvovaný zdokona¾ovací kurz,
so zameraním sa na úèas• a reprezentáciu klubu na pretekoch.
Mesaèný klubový príspevok: 22 Eur.
5.
Buï fit: Plávanie pre deti bez obmedzenia veku, ktoré vedia pláva• a chcú sa venova• rekreaènému plávaniu a majú
záujem zlepši• si plavecké zruènosti.
Mesaèný klubový príspevok: 18 Eur.
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