
Dobrý den, ahoj! 

SPORTOVNÍ KURZY STUDIA SALUTE POKRAČUJÍ OD PONDĚLÍ 3. 5. 2021! 

Jsme moc rády, že vzhledem k uvolňování opatření proti koronaviru, můžeme opět otevřít všechny 

naše kurzy pro děti (Cvičíme spolu, Skokánek, Skokánek Plus, Volejbal, Malý i Velký Skippy a 

Zumbatomic) i pro dospělé. Budeme sportovat na venkovních sportovištích FZŠ Chodovická (většinou 

na oploceném hřišti u parkoviště nebo na volejbalových hřištích) dle našeho pravidelného rozvrhu od 

3. 5. do 24. 6. 2021. Mění se pouze večerní časy u kurzů pro dospělé: ZUMBA úterý 18 – 19, KRUHOVÝ 

TRÉNINK úterý 19 – 20, BODY TONING čtvrtek 19 – 20. 

Budeme respektovat veškerá nařízení MZČR a věnujeme maximální úsilí ochraně zdraví účastníků kurzů 

a trenérů.  

- Kurzu se mohou účastnit pouze děti a dospělí, kteří nejeví známky akutního onemocnění a v 

uplynulých 14 dnech nepřišli do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem 

- Účastníci kurzu se budou před zahájením shromažďovat v prostoru před vchodem do malé tělocvičny 

při zachováním odstupů a počkají na pokyn trenérky ke vstupu na sportoviště 

- Jednotlivé lekce budou ukončeny o 5 minut dříve 

- Šatny a záchody jsou uzavřeny 

- Před zahájením a po ukončení lekce použijí všichni dezinfekci na ruce 

- Účastníci kurzu nemusí mít roušku ani respirátor  

- Lekce bude zrušena jen v případě extrémně nepříznivého počasí  

Pokud dojde ke změnám v nařízeních vlády, budeme případně podmínky upravovat. 

Aktuální informace vždy najdete na našem facebooku 

https://www.facebook.com/Studiosalutepocernice/ 

nebo na našem webu http://www.studiosalute.cz/ - Aktuálně 

Vracet kurzovné za neodtrénované hodiny budeme nejpozději do konce června. V září a říjnu 2020 se 

uskutečnily 4 lekce, v květnu a červnu 2021 bychom měli odcvičit 8 lekcí, předplaceno bylo 15 lekcí, 

pravděpodobně tedy budeme vracet kurzovné za 3 lekce. Prosíme Vás tedy o zaslání čísla účtu, na který 

budete chtít kompenzaci vrátit.   

 

Těšíme se na cvičení s Vámi!!! 

Lenka Malá, Markéta Tichá a Lenka Fantová 


