Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s.
Zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 28.

Kozinova 2788 / 3, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00
velký a hluboký plavecký bazén | malý výukový bazén | klubovna | masáže | sauna

tradice od roku 1911

V Plzni dne -3. března 2022.
Věc: Košařův memoriál – informace kluby

Děkujeme Vám za Váš velký zájem o naše plavecké závody, které jsme mohli po dvou letech
konečně uspořádat. A z tohoto důvodu bohužel musíme jsme nuceni provést časové posuny:
- rozplavání proběhne od 8:15,
- závody zahájíme v 9:00.
Areál bude otevřen od 7:15.
1.) Do plaveckého areálu nebude umožněn vstup doprovodu závodníků ani veřejnosti.
2.) Startovné je třeba uhradit do 8:30 v hotovosti oproti pokladnímu příjmovému dokladu.
3.) Vstup do šaten bude trenérům a závodníkům umožněn pouze na základě vratné zálohy ve výši
=100,- Kč nebo na klubovou legitimaci !!!
4.) Z hygienických důvodů je nutné přezouvání provádět již ve vstupní hale:
a) muži – před schodištěm,
b) ženy – před vstupem do šatny
c) Vstup do bazénové haly je možný pouze pro závodníky a trenéry ve sportovním oblečení
a přezůvkách s podrážkami světlé barvy (která nebude špinit podlahovou krytinu)
5.) Odpadky ukládejte do připravených nádob opatřených mikrotenovým návlekem v bazénové hale,
stejně tak i v dalších prostorách.
6.) V prostorách sprch a v místech, kde by se na podlaze mohla vyskytnout voda nebo bude
v nich vlhko, dbejte zvýšené opatrnosti a pohybujte se bezpečně – NEBĚHEJTE !!!
7.) Hala dětského bazénu nebude sloužit jako šatna, nýbrž pouze pro závodníkům mezi starty
jednotlivých disciplín, přičemž ohraničující páska nesmí být poškozována, překračována
nebo podlézána za účelem vstupu do vody.
8.) Přes okna není možno prolézat do venkovního prostoru, tj. na pozemek školy, který je snímán
kamerovým systémem.
9.) Nenajdete-li na WC v pánské sprše toaletní papír, není to způsobeno naší liknavostí,
z bezpečnostních důvodů je na stěně umístěn před stanovištěm plavčíka.

S pozdravem sportu zdar a plavání zvlášť
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Luboš Ibrmajer, prezident spolku.

Telefon vrátnice:
Telefon ekonom:
E – mail:

+420 377 372 794
+420 377 371 556
info@ skradbuza.cz

IČO: 00 47 98 53
DIČ: neplátce DPH
www.skradbuza.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Bankovní konto: 07 22 92 03 19
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