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1. Program szkolenia obejmuje zakres 25 lekcji. (45 min)                                          

2. Do lat 4, w zajęciach bierze udział rodzic lub opiekun prawny i dziecko. 

 Dzieci starsze od 4 lat uczestniczą w zajęciach samodzielnie.   

3. Rodzice lub opiekunowie dzieci od 4 do 7 lat mają obowiązek doprowadzić i odebrać dziecko w miejsce 

rozpoczęcia zajęć, lub w umówione miejsce odebrania dziecka przez trenera, wychowawcę szkoły 

pływania Szuwarek. 

4. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie: 
a)   po opłaceniu kursu; 

b) nauka pływania 25 godzin lekcyjnych (45 min) 500 zł 

c) doskonalenie pływania 25 godzin lekcyjnych (45 min) 375 zł  

d) do cen kursów należy doliczyć opłatę za wejście na pływalnię: 4 zł/za 1 h dla dzieci powyżej 

7 roku życia; 3 zł /za 1 h dla dzieci poniżej 7 roku życia   

- przy zakupionym karnecie za 150 zł w Szkole Pływania Szuwarek, otrzymują Państwo 240 zł 

do wykorzystania na pływalni miejskiej w Gubinie. 

- przy zakupionym karnecie za 100 zł w Szkole Pływania Szuwarek, otrzymują Państwo 155 zł 

do wykorzystania na pływalni miejskiej w Gubinie. 

- przy zakupionym karnecie za 50 zł w Szkole Pływania Szuwarek, otrzymują Państwo 75 zł 

do wykorzystania na pływalni miejskiej w Gubinie. 

5.  Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, muszą być zaopatrzone w odpowiednie do pływania 

pieluchomajtki. 
6. Podczas przebywania na obiekcie Pływalni, opiekun dziecka zobowiązany jest do: stosowania się do 

poleceń instruktorów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zachowania szczególnej ostrożności i 

bezpośredniej opieki nad dzieckiem.  

7.  Lekcja trwa 30 minut (do 4 lat) lub 45 minut (powyżej 4 lat). Czas przebywania na basenie wynosi 60 

minut.  
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko po uzgodnieniu z instruktorem istnieje możliwość 

odrobienia zajęć w innym terminie.. 

10. Szkoła Pływania SZUWAREK zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć z powodów od szkoły 

niezależnych. 

11. Uczestników zajęć szkoły pływania SZUWAREK obowiązuje regulamin pływalni miejskiej w 

Gubinie.  

  

 


