
REGULAMIN 2020/2021: GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA-dzieci i młodzież  
 

 

1. Lekcje nauki i doskonalenia pływania prowadzone są na Pływalni Miejskiej „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 chcących pozyskać umiejętności pływackie 

oraz udoskonalić już posiadane. 

3. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zdrowe (brak przeciwwskazań 

medycznych do ćwiczeń w wodzie), oraz muszą współpracować z instruktorem 

prowadzącym zajęcia. 

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

5. Uczestnicy zajęć podzieleni są na grupy w zależności od umiejętności i wieku. Uczestnicy 

zajęć muszą posiadać podczas lekcji czepek i okularki pływackie. 

6. Jednorazowa, bezzwrotna opłata za część kursu wynosi 200 złotych za jedno 

dziecko: zawiera usługę oraz 60-cio minutowy pobyt na obiekcie (lekcje 2 razy w 

tygodniu), lub 90-cio minutowy pobyt (zajęcia raz na tydzień), do wykorzystania 

wyłącznie podczas zajęć. Przekroczenie tego limitu skutkować będzie dopłatą zgodnie z 

cennikiem pływalni.  

7. Karnet imienny otrzymają Państwo w kasie, przy opłacie za kurs. 

8. Mieszkańcy Gminy Grodzisk Mazowiecki płacą 190 złotych (aktualna karta mieszkańca), 

zaś rodziny wielodzietne z terenu naszej gminy płacą 180 złotych (za okazaniem w kasie 

ważnej karty). Uczestnicy zajęć posiadający kartę: Benefit System, OK System lub Fit 

Profit wnoszą opłatę w wysokości 160 złotych za kurs i każdorazowo „odbijają” w/w karty 

przed wejściem na pływalnię. Osoby korzystające z tej zniżki nie otrzymują karnetu. 

Opłaty: 190, 180 i 160 dokonywane są wyłącznie w kasie po weryfikacji 

zniżki. 
9. W pierwszej kolejności zapisywane będą dzieci uczestniczące w naszych zajęciach. Nowi 

klienci będą mogli dołączyć w drugim etapie rekrutacji, po 18 maja 2021r. Uzależnione to 

będzie od ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach. 

10. Opłatę należy uiścić w kasie pływalni do dnia 17 V 2021 roku., lub przelewem na numer: 

70 1240 6348 1111 0010 4125 6917 

tylko pełna kwota – 200 złotych (w tytule Imię i Nazwisko oraz nr grupy) 

11. Zapisy nowych klientów do grup, zmiany grup zaczynają się od 18 V 2021 r. prowadzi 

Piotr Laskowski. Tel 511 711 282 (od poniedziałku do piątku 8:00-16:00). 

12. 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 2020/21 
 

II semestr: 24 V 2021 – 26 VI 2021 

DRUGA, OSTATNIA CZĘŚĆ KURSU WIOSENNEGO 
 

-Poniedziałki i środy: 24 V 2021r. - 23 VI 2021r. 10 lekcji po 30’ 

(dni wolne od zajęć: BRAK) 

-Wtorki i czwartki: 25 V 2021r. - 24 VI 2021r. 10 lekcji po 30’ 

(dni wolne od zajęć: BRAK) 

-Poniedziałki: 24 V 2021r. – 21 VI 2021r. 5 lekcji po 60’ 

(dni wolne od zajęć: BRAK) 

-Wtorki: 25 V 2021r. – 22 VI 2021r. 5 lekcji po 60’ 

(dni wolne od zajęć: BRAK) 

-Środy: 26 V 2021r. – 23 VI 2021r. 5 lekcji po 60’ 

(dni wolne od zajęć: BRAK) 

-Czwartki: 27 V 2021r. – 24 VI 2021r. 5 lekcji po 60’ 

(dni wolne od zajęć: BRAK), 3 VI Boże Ciało – zajęcia będą prowadzone w tych samych, 

ustalonych godzinach 

-Piątki: 28 V 2021r. - 25 VI 2021r.  5 lekcji po 60’ 

(dni wolne od zajęć: BRAK) 

-Soboty: 29 V 2021r. - 26 VI 2021r.  5 lekcji po 60’ 

(dni wolne od zajęć: BRAK) 

 

 

 

  


