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Pro koho je kurz určen

Začátek výuky a místo konání:

Instruktor: 

Cena: 

Zdokonalovací etapa je určena především pro zákazníky, kteří uplavou min. 25 - 200 metrů bez zastavení 
jakýmkoliv plaveckým způsobem. Mají však vážnější potíže s plaveckým dýcháním, svalovou únavou, polohou 

těla, nekoordinovaností pohybové struktury jednoho nebo více 
plaveckých způsobů apod. Zájemci o tento typ výuky mají 

zvládnuty základní plavecké dovednosti (plavecké dýchání - 
výdech pod vodou, otevřené oči pod vodou atd.) a umí min. 

jeden plavecký způsob. 
Cíl výuky - zdokonalení stávajících dovedností, výuka 

druhého plaveckého způsobu. 

Každou  středu  od  7.11.2012  od  19.15  do 
20.15  hod. Délka kurzu - 10 hodin výuky          
(1 hodina = 60 minut) tzn. 10 týdnů - každý 
týden 1 hodina výuky, pokud nebude osobně 
domluveno jinak. Místo konání Wellness 
centrum Bruntál. 

Mgr. Oldřich Mičan, bývalý několikanásobný mistr 
ČR a reprezentant ČR na kraulových tratích, 

vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí výuky 
dospělých.  

V ceně kurzu je zahrnuto 10 vstupů na bazén - každý na 
1 hod. 20 minut (1 hodina plavání, 20 minut na 

převlečení) a kurzovné. Kurz bude realizován pouze v 
případě min. 5 účastníků. Platba se uskuteční v 

hotovosti ve Wellness centru - bar Na palubě v přízemí 
centra v 17.30 hodin 7.11.2012. V průběhu kurzu budete 
potřebovat ploutve - nutno zakoupit popř. možnost zapůjčení 

za poplatek. 

 

 1.810,- Kč včetně DPH /10 hodin výuky 

Kontakt, dotazy:Kontakt, dotazy:
E - mail: info@fun-line.cz, tel.: 774 420 244, www.fun-line.cz 

Přihlášky: Přihlášky: 
Přihlášku zašlete emailem.  Do přihlášky uveďte pouze své 
kontaktní údaje - tel., email, jméno a příjmení, město - obec bydliště. 
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