
 

 

Witamy ☺ Z radością rozpoczynamy już 11 sty szkoleniowy rok w naszej szkółce pływackiej . 

Naładowani pozytywną energią po letnim odpoczynku , mocno bierzemy się do pracy . Poniżej 

wyszczególniliśmy parę istotnych informacji dla Państwa . 

 

JAK WYGLĄDAJĄ PIERWSZE ZAJĘCIA ? 

Jak co roku , pierwszy tydzień zajęć , jest tygodniem rozruchowym . Poznajemy dzieci i ich umiejętności 

pływackie , aby lepiej dobrać grupy szkoleniowe . Jeżeli będziemy widzieli, że uczestnik zajęć wyróżnia 

się w grupie , lub grupa jest dla niego za mocna albo zbyt liczna  – postaramy się zaproponować 

Państwu inną dogodną godzinę .  

CO ZABIERAMY , ILE TRWA LEKCJA ? 

Zajęcia dla grup starszych – pływających na głębokiej wodzie trwają 50 minut , zajęcia z młodszymi 

uczestnikami trwają godzinę lekcyjną – 45 minut . Spotykamy się zawsze około 10 minut przed 

planowanymi zajęciami . Do plecaka wkładamy strój kąpielowy, klapki, ręcznik , okularki . 

PŁATNOŚCI 

Koszt zajęć to 120 zł miesięcznie , w tym wliczony jest karnet . Normą są 4 zajęcia w miesiącu, jednak 

czasami wypada piąte spotkanie – nie zmienia się wtedy opłata miesięczna . To spotkanie traktujemy 

jako „odrobienie” przyszłych zajęć , które mogą się nie odbyć ze względu na prace techniczne na 

basenie , lub jakieś święto . 

Płatności dokonujemy z góry, w pierwszym tygodniu danego miesiąca , za 4 spotkania u instruktora, 

lub przelewem na konto / widnieje na stronie internetowej www.mountain-touch.pl lub 

www.pieninskaszkolkaplywacka.pl/ 

Osoby które potrzebują faktury, proszone są o zgłoszenie tego w momencie płatności. 

CO JAK NAS NIE BĘDZIE ? 

Często zdarzają się choroby , wypadki losowe lub inne zdarzenia , przez które dziecko nie może pojawić 

się na zajęciach . Najlepiej w takim wypadku zgłosić nieobecność SMSem . Zajęcia na których dziecko 

nie było, postaramy się odrobić w dogodnym dla Państwa terminie . Zależy nam na odrabianiu, gdyż 

pozwoli to nam utrzymać jeden poziom grupy i unikniemy sytuacji , w której tworzą się różnice w 

umiejętnościach . Wpłata jest stała , więc niestety nie zwracamy płatności miesięcznej ani nie jej nie 

obniżamy , ze względu na nieobecności. 

KONTAKT 

Instruktor Bartosz – 692 598 348 

 

Zapraszamy do polubienia naszej strony na FB  

Szkółka Pływacka - https://www.facebook.com/pieninskaszkolkaplywacka/ 

Firma Mountain Touch - https://www.facebook.com/mountaintouch/ 
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