
 

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 

 

1. Lekcje nauki i doskonalenia pływania prowadzone są na pływalni 

WODNIK-2000 w Grodzisku Mazowieckim. Organizatorem zajęć 

jest OSiR, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 

Montwiłła 41. 

2. Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 

chcących pozyskać umiejętności pływackie oraz udoskonalić już 

posiadane. 

3. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach powinny być zdrowe, 

pozbawione chorób układu krążeniowo-oddechowego, układu 

nerwowego (np epilepsja) i chorób skóry.  

4. Lekcje prowadzone będą w oparciu o ściśle ustalony terminarz. 

5. Uczestnicy zajęć podzieleni są na grupy w zależności od 

umiejętności i wieku. Bardzo prosimy, aby uczestnicy zajęć pływali 

w czepkach OSiR, które otrzymają na początku kursu. 

6. Jednorazowa opłata semestralna wynosi 550 złotych za jedno 

dziecko (zawiera 60-cio minutowy bilet wstępu-lekcje 2 razy w 

tygodniu lub 90-cio minutowy-zajęcia raz na tydzień, do 

wykorzystania wyłącznie podczas zajęć). Przekroczenie tego limitu 

skutkować będzie dopłatą zgodnie z cennikiem pływalni.  
7. Karnet imienny otrzymają Państwo przy opłacie za kurs. 

8. Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki płacą 520 złotych 

(aktualna karta mieszkańca), zaś rodziny wielodzietne z terenu 

naszej gminy płacą 490 złotych (za okazaniem ważnej karty). 

9. Opłatę należy uiścić w kasie pływalni, niezwłocznie po zapisaniu 

dziecka do konkretnej grupy. Brak opłaty po upływie 24 godzin od 

zapisu powoduje usunięcie dziecka z listy. 

10. Zapisy do grup prowadzi Piotr Laskowski. Tel 511 711 282 

11. Nieobecność na zajęciach nie wpływa na wysokość opłat. 

12. Zapisanie dziecka oraz opłacenie kursu jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu.  

                                                                       

 

 

 

 

Terminarz zajęć grupowych w roku szkolnym 2017/18 
 

I semestr: 
-Poniedziałki i środy 11 IX 2017r. - 20 XII 2017r. 29 lekcji po 30’ 

 (dni wolne od zajęć: 1 XI) 

-Wtorki i czwartki     12 IX 2017r. - 21 XII 2017r. 30 lekcji po 30’ 

-Poniedziałki              11 IX 2017r. – 18 XII 2017r. 15 lekcji po 60’ 

-Wtorki                      12 IX 2017r. – 19 XII 2017r. 15 lekcji po 60’ 

-Środy                        13 IX 2017r. – 20 XII 2017r. 14 lekcji po 60’ 

-Czwartki                   14 IX 2017r. – 21 XII 2017r. 15 lekcji po 60’ 

-Piątki                        15 IX 2017r. - 22 XII 2017r.  15 lekcji po 60’ 

 

 

 
Opłatę w wysokości 550/520/490 złotych dokonano  

w dniu….. września 2017 o godzinie ………… 

 

 

Imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika zajęć: 

 

________________________________________________ 

 

Nauka pływania 

Doskonalenie pływania 

 Poniedziałki i środy 

    Wtorki i czwartki 

            Poniedziałki 

                    Wtorki 

                     Środy 

                Czwartki 

                      Piątki 

 

Godziny zajęć ……………….. 

 

Zapoznałam/em się z treścią regulaminu. 

Data i podpis, kontakt………………….……………………….. 


