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REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 2020/2021 
 

  
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 oraz osób dorosłych chcących 

pozyskać umiejętności pływackie oraz udoskonalić już posiadane. 

3. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe.    

4. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać: strój kąpielowy, czepek  

i okularki pływackie. Przydatny będzie również ręcznik oraz klapki. 

5. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o bezpośrednie ustalenia dotyczące terminu 

spotkań pomiędzy instruktorem współpracującym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

a klientem. 

6. Lekcje indywidualne mogą odbywać się w formule jednej, dwóch lub trzech osób 

jednorazowo-LEKCJA STANDARD w zależności od umiejętności i wieku, decyduje 

instruktor prowadzący zajęcia. Istnieje możliwość wykupienia LEKCJI PREMIUM, 

w której uczestniczy wyłącznie jedna osoba. 

7. Opłata za jedną 45-cio minutową lekcję, za każdego uczestnika wynosi 87 zł -> 

LEKCJA STANDARD i 125 zł –> LEKCJA PREMIUM . Cena poza usługą zawiera 

65-cio minutowy bilet wstępu. Przekroczenie tego limitu skutkować będzie 

dopłatą zgodnie z cennikiem pływalni.  

8. Klienci posiadający kartę: Benefit System, OK System lub Fit Profit wnoszą 

opłatę w wysokości 81 zł (STANDARD) i 118 zł (PREMIUM) za lekcję  

i każdorazowo „odbijają” jedną z w/w kart przed wejściem na pływalnię. 

9. Przed wejściem należy w kasie podać nazwisko instruktora oraz imię i nazwisko 

uczestnika. 

10. Zapisy prowadzone są bezpośrednio u instruktorów. Lista dostępna tutaj. 

11. Nieobecność na zajęciach powoduje naliczenie opłaty w wysokości 40 zł. przy 

kolejnej lekcji. Zwolnienie z tej opłaty nastąpi, gdy instruktor zostanie 

powiadomiony o absencji ucznia (sms, e-mail). nie później niż 24 godziny przed 

lekcją. 

12. Zapisanie dziecka jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 


