Vážení rodiče a děti,
velice si vážíme Vaší přízně a děkujeme Vám, že nám zůstáváte věrni.
Budeme se ze všech sil snažit Vás nezklamat a co nejdříve, jak jen to bude možné, kurzy otevřít a začít
plavčit.
Věříme, že po těchto razantních opatřeních, které vláda zavádí, se podaří situaci dostat pod kontrolu
a vše se brzy zlepší.
Možností máme více a jedna z nich je, že bychom moc rádi nový kurz začali hned po velikonočních
prázdninách, tedy od 13.4.2020.
Původní začátek od 6.4.2020 by se tak posunul pouze o týden. Plavali bychom i o státních svátcích a
kurz by se nemusel prodlužovat, maximálně do prvního týdne v červenci, tedy do pátku 3.7, což bylo
původně počítáno.
Stávající zimní kurz by se doplaval o víkendech nebo v odpoledních hodinách a možné by byly i
náhrady,které by probíhali v jarním kurzu.
Upřímně si přiznejme, že cestování o letošních prázdninách bude hodně omezené, a tudíž bychom
mohli plavat i o nich a zpříjemnit Vám Vaše chvíle s rodinou.
Další možnosti: můžeme doplavat stávající přerušený zimní kurz do 8.5.2020 a nový jarní kurz
bychom začali od 11.5.2020 a plavalo by se celý červenec bez omezení až do 31.7.2020.
Jsou možné i další varianty a budeme přemýšlet i o dalších možnostech a vymyslet je tak, abychom
Vám vynahradili stávající odstávku.
Věřte, že i pro nás je situace velmi nepříjemná a raději bychom s Vámi a Vašimi dětmi plavčili a užívali
si příjemné chvíle v bazénku.
Nemusíte se obávat o Vaše peníze, budeme se snažit pro Vás udělat maximum a pokud to jen trochu
bude možné, uděláme co bude v našich silách, věřte nám. Jde nám o Vaši spokojenost a chceme Vám
i nadále poskytovat naše služby v plném rozsahu, tak jak jste zvyklí. O variantě zrušení kurzů
nepřemýšlíme a o kurzy Vás ochudit nechceme. Vzhledem k tomu, že již hodně z Vás si požádalo o
proplácení příspěvku od pojišťovny by byl celý proces velmi složitý.
Prosím, držme v těchto těžkých chvílích za jedno a věřme, že se brzy uvidíme u nás na bazénku s
Vašimi dětmi při radovánkách ve vodě. Už teď nám to všem moc moc chybí.
Prosím, nevolejte nám, nemáme o nic více informací co vy. Jediné, co víme, je, že se budeme snažit
pro Vás udělat maximum, co bude v našich silách, jakmile to bude možné.
Veškeré informace Vám dáme včas vědět, nebojte se.
Moc rádi Vás všechny u nás na bazénku brzy přivítáme a užijeme si krásné společné chvíle.
Všem přejeme klidnou mysl, pevné nervy a hlavně dobrou náladu.
Vaše Žabičky

