
 

 

Witamy  Z radością rozpoczynamy TRYMESTR JESIENNY 2022 . Poniżej wyszczególniliśmy parę 

istotnych informacji dla Państwa .  

 

JAK WYGLĄDAJĄ PIERWSZE ZAJĘCIA ? 

Jak co trymestr , pierwszy tydzień zajęć , jest tygodniem rozruchowym . Oceniamy 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  

HARMONOGRAM TRYMESTRU 

Poniedziałek  
12 ,19 ,26 .09 / 3,10 ,17 ,24 ,31 .10 / 7 ,14 .11 
Wtorek  
13,20 ,27 .09 / 4, 11, 18, 25. 10 / 8, 15, 22. 11 
Czwartek 
15,22, 29 .09 / 6, 13, 20,27. 10 / 3,17 ,24 .11 
Piątek  
16,23, 30 .09 / 7, 14, 21,28. 10 / 4,18 ,25 .11 
Sobota 
17,24 .09 / 1,8 ,15 , 22 ,28 .10 / 5, 12 , 19 .11 
. 

PŁATNOŚCI 

Koszt kursu to 425 zł / pensjonat Jurkowski / , 400 / hotel Smile, 10 spotkań . W cenę wliczony jest karnet . Płatności dokonujemy z góry do 

10 września przelewem lub gotówką u instruktora przed zajęciami. Osoby które potrzebują faktury, proszone są o zgłoszenie tego w 

momencie płatności. 

Dane do przelewu – Bartosz Ciesielka Pieniński Bank Spółdzielczy 83 8817 0000 3001 0072 3156 0001. W tytule wpisujemy imię i nazwisko 

KURSANTA. 

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 do instruktorki Agnieszki lub w prywatnej wiadomości na fanpagu na Facebooku . 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 . Organizator nie zwraca oraz nie obniża opłaty 

trymestralnej w przypadku nieodrobionych lub niezgłoszonych nieobecności. Osoby, które zapisały się w trakcie trwania kursu, mają 

możliwość odrobienia nieobecności, po ustaleniu  godzin odrabiania z instruktorem. Odrabianie możliwe jest tylko w trakcie danego kursu. 

Istnieje możliwość odrabiania maksymalnie 3 spotkań na trymestr. Odrabianie zajęć możliwe tylko po wcześniejszych konsultacjach i zapisach 

u instruktora. Nieobecność po zapisaniu się  na zajęcia odrabiane, powoduje przepadnięcie zajęć bez możliwości odrabiania 

KONTAKT 

Instruktora Agnieszka – 501 742 859 
Właściciel Bartosz – 692 598 348 

 

Wszystkie bieżące informacje oraz komunikaty zostaną umieszczone na naszym profilu na Facebooku 

Zapraszamy do polubienia naszej strony na FB  
Szkółka Pływacka - https://www.facebook.com/pieninskaszkolkaplywacka/ 
Firma Mountain Touch - https://www.facebook.com/mountaintouch/ 
 
www.pieninskaszkolkaplywacka.pl  
www.mountain-touch.pl  

http://www.pieninskaszkolkaplywacka.pl/
http://www.mountain-touch.pl/

