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CENNIK INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA 
 (obowiązuje od 01.09.2022) 

 
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA PŁYWALNI PRZY UL. ROKOSOWSKIEJ 10.  
 
CENA 1 LEKCJI (NIE DOTYCZY NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI): 

 
1 osoba 2 osoby 

30 minut 70 zł 110 zł (55 zł/os.) 

45 minut 100 zł 150 zł (75 zł/os.) 

60 minut 120 zł 180 zł (90 zł/os.) 

 
Płatność za każdą lekcję przed zajęciami na płycie basenu do rąk trenera.  
Cena obejmuje jedną lekcję z trenerem pływania, wejście trenera na basen oraz ubezpieczenie 
OC. W lekcji dla niemowląt i małych dzieci wraz z dzieckiem uczestniczy osoba dorosła 
(rodzic/opiekun). 
Cena NIE obejmuje kosztu wejścia na basen. Dodatkowo należy wykupić bilet lub karnet na 
wejścia, albo skorzystać z karty np. multisport lub podobnej. Opłata za wejście na basen 
obowiązuje osoby dorosłe i dzieci w wieku powyżej 4 lat. Dzieci w wieku poniżej 4 lat wchodzą na 
basen za darmo. 
 
OPŁATA ZA 1-DNIOWĄ EKSPRESOWĄ NAUKĘ PŁYWANIA 
Opłata za ekspresową naukę pływania będzie indywidualnie uzgadniana po odbyciu pierwszych 
60-minutowych zajęć mających na celu ocenę predyspozycji ucznia do nauki pływania. Zajęcia 
sprawdzające wykażą, czy dana osoba będzie w stanie nauczyć się pływać w ciągu 1 dnia. 
 
ZASADY REZERWOWANIA ZAJĘĆ 
Zajęcia należy rezerwować dzień wcześniej. W przypadku stałego terminu należy 24 
godziny przed umówionymi zajęciami potwierdzić przyjście lub zgłosić rezygnację.  
W przypadku braku potwierdzenia przyjścia trener ma prawo zaproponować termin innemu 
uczniowi. W przypadku, gdy uczeń nie przyjdzie na zajęcia pomimo dokonania rezerwacji 
dzień wcześniej lub stały klient nie przyjdzie pomimo potwierdzenia przyjścia złożonego 24 
godziny wcześniej, uczeń ponosi opłatę za gotowość trenera do prowadzenia lekcji w kwocie 
stanowiącej równowartość nieodbytej lekcji.  
 
UWAGA! Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o umówionej godzinie, w wodzie, czyli 
uczeń o tej godzinie musi być już na płycie basenu gotowy do wejścia do wody. 
 
INFORMACJA I ZAPISY NA NAUKĘ PŁYWANIA 
Jeżeli chcesz zapisać siebie lub swoje dziecko na indywidualną naukę pływania i zarezerwować 
termin zajęć, wyślij informację o treści: nazwisko, imię, dzień i godzina zajęć, SMSem na numer 
794 38 88 42. Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę o kontakt mailem na 
adres grzegorz.figielski@sport-figielski.pl. 
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PRICELIST FOR INDIVIDUAL SWIM LESSONS 
(effective from 01.09.2022) 

 
LESSONS TAKE PLACE AT THE SWIMMING POOL AT UL. ROKOSOWSKA 10. 
 
PRICE FOR 1 LESSON (EXCEPT FOR INFANTS AND SMALL CHILDREN): 

 
1 person 2 persons 

30 minutes PLN 70 PLN 110  (PLN 55 per person) 

45 minutes PLN 100 PLN 150  (PLN 75 per person) 

60 minutes PLN 120 PLN 180  (PLN 90 per person) 

 
Payment in cash before each lesson at a swimming pool directly to the coach.  
Listed price includes 1 lesson with swimming coach, entrance fee for the coach and 
insurance. An infant or a small child participating in a swim lesson has to be accompanied by at 
least one adult person (parent). Both parents may participate in the lesson of their child. 
Price for the lesson DOES NOT include the entrance fee for the student. Therefore, you have 
to buy a ticket for yourself or for your child, or you may use the benefit card, e.g., multisport or a 
similar one. Entrance fee must be paid for adults and children above 4 years of age. Entrance for 
children below 4 years of age is free of charge. 
 
PRICE FOR 1-DAY EXPRESS SWIM LEARNING  
Price for 1-day express swim learning will be individually established after the first 60-minute 
class intended for evaluation of the student’s predisposition for swim learning. This evaluation 
class will demonstrate whether the student is able to learn swimming within 1 day. 
 
BOOKING RULES  
The lesson should be booked one day in advance. In case of regular weekly classes, the 
student should send the text message one day in advance in order to confirm his/her 
participation in the class or to report resignation. This way resignation is free of charge. 
If there is no confirmation or there is resignation, the coach may propose this date and time to 
another student. If the student does not come for his/her lesson despite the fact of booking the 
class or despite confirming participation one day in advance (in case of student participating in 
classes on regular basis), the student should pay for the coach’s time, when he is ready for 
teaching, in the amount that is equal to the price of a missed lesson. 
 
NOTE! The lessons begin punctually at the agreed time, in water, which means that the 
student has to be ready to get into the water at this time. 
 
ADDITIONAL INFORMATION AND REGISTRATION 
If you would like to register yourself or your child for individual swim lessons and book the date 
and time for your classes, send the text message at 794 38 88 42 with the following content: 
second name, first name, date and time of your classes. If you have any questions, do not 
hesitate to contact me by an e-mail at grzegorz.figielski@sport-figielski.pl. 
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