CENNIK INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA
(obowiązuje od 01.09.2018)
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA PŁYWALNI PRZY UL. ROKOSOWSKIEJ 10.
CENA 1 LEKCJI:
1 osoba

2 osoby

30 minut

60 zł

100 zł (50 zł/os.)

45 minut

90 zł

160 zł (80 zł/os.)

60 minut

120 zł

190 zł (95 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.
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
mailem na adres grzegorz.figielski@sport-figielski.pl lub SMSem na numer 794 38 88 42.

