ZLATNA PRAVILA ZA DOJENČAD I MALIŠANE

Naše obaveze prema Vama:
•
•
•

•
•

Osigurat ćemo Vam kvalificiranog instruktora za rad s Vašim djetetom u vodi.
U slučaju opravdane spriječenosti Vašeg instruktora, osigurat ćemo Vam zamjenskog instruktora.
Zadržavamo pravo da otkažemo termin održavanja sata ili cijelog ciklusa iz opravdanog razloga, a
tome ćemo Vas obavijestiti u najkraćem vremenu putem tekstualne poruke, pozivom na Vaš
mobilni ili mailom.
U slučaju našeg otkazivanja sata ili ciklusa omogućit ćemo Vam nadoknadu ili umanjiti članarinu
za naredni mjesec.
Na svim vodenim površinama koje Klub koristi primjenjuje se Pravilnik o sanitarno tehničkim i
higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_107_2359.html

Uvjeti sudjelovanja u programu:
•
•
•
•
•
•
•

Mjesečna članarina za sudjelovanje u Freds Swim Academy programu za bebe i mališane od 4 mj
- 4,5 g iznosi 360kn
članarina se plaća do 20. - tog u mjesecu za sljedeći mjesec
uplatnice šaljemo mailom početkom mjeseca
za uplate koje ne pristignu u definiranom roku ne možemo čuvati mjesto za naredni mjesec
puni iznos članarine plaća se bez obzira na broj dolazaka u mjesecu, osim u slučaju otkazivanja
sata s naše strane.
najveći broj djece unutar grupe je šest (6).
Za djecu koja su cijepljena/preboljela Rota virus, u program se mogu uključiti 6 tjedana
nakon cijepljenja/ izlječenja računajući od datuma na liječničkoj potvrdi.

Ne dovoditi dijete na plivanje ukoliko dijete ili član obitelji ima:
•
•
•

simptome zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj
osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
izrečenu mjeru samoizolacije
sumnju ili saznanja da ste zaraženi s COVID-19.

•
•
•
•
•

u slučaju izrečene samoizolacije od strane epidemiologa ili samoinicijativno, u najkraćem roku
obavijestite Klub na e-mail: info@natator.hr
roditelj koji dovodi dijete i dijete koje sudjeluje u programu dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu
svaki dan prije dolaska na bazen
obavezna je dezinfekcija ruku i nošenje maski za vrijeme ulaska na plivalište i za vrijeme boravka
u prostorima garderobe
djeca ne trebaju nositi maske
potrebno je provoditi i poštivati opće mjere sprječavanja širenja zaraze i držati fizički razmak od
1,5m gdje god je to moguće

Otkazivanje ciklusa:
•
•

Roditelj može polaznika ispisati bez posebnog obrazloženja, do 20.–og u prethodnom mjesecu
isključivo pisanim putem na e- mail: info@natator.hr
Članarina za mjesec u kojem je Roditelj ispisao Polaznika smatra se dospjelom.

Nadoknade i izostanci:
•

Nadoknade za izostanke u vrijeme Covid situacije nisu moguće zbog epidemioloških mjera (nema
miješanja djece različitih grupa)

Zahvaljujemo Vam na povjerenju i želimo Vam dobrodošlicu u plivačku školu Natator!
Ana Sršen i PK NATATOR

