
 

Szkoła Pływania go-Swim  

Cennik zajęć w semestrze I (od 10/IX/2018 do 21/XII/2018) na pływalni przy ul. 
Wiertniczej 26 

Miejsce prowadzenia zajęć: 

● PŁYWALNIA PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 (budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz), 
● PŁYWALNIA PRZY UL. WIERTNICZEJ 26 (budynek Centrum Sportu Wilanów), 
● PŁYWALNIA PRZY UL. BARCELOŃSKIEJ 8 . 

Forma prowadzonych zajęć: 

● na pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30 oraz ul. Barcelońskiej 8 prowadzone są zajęcia indywidualne i 
elastyczne,  

● na pływalni przy ul. Wiertniczej 26, Kawęczyńskiej 36, Gubinowskiej 28/30 oraz Barcelońskiej 8 prowadzone 
są zajęcia grupowe oraz treningowe  

● zajęcia indywidualne prowadzone są w formule: instruktor – 1 UCZESTNIK, 
● zajęcia elastyczne prowadzone są w formule: instruktor – 2 UCZESTNIKÓW, 
● zajęcia treningowe prowadzone są w formule: instruktor – od 4 do 8 UCZESTNIKÓW 
● zajęcia grupowe z nauki pływania prowadzone są w formule: instruktor – od 2 do 5 UCZESTNIKÓW, 
● zajęcia grupowe z doskonalenia pływania prowadzone są w formule: instruktor – od 2 do 6 UCZESTNIKÓW, 
● metody nauki i zakres zadań powierzanych UCZESTNIKOM dostosowujemy do ich poziomu i umiejętności; 

dzieci staramy uczyć się poprzez zabawę, stosując zasadę stopniowania trudności. 
Początek i koniec zajęć, dni wolne: 

● zajęcia na pływalni przy ul. Gubinowskiej i Wiertniczej rozpoczynają się 10/09/2018 r. i kończą się 21/12/2018 
r. 

● zajęcia na pływalni przy ul. Kawęczyńskiej i Barcelońskiej rozpoczynają się 17/09/2018 r. i kończą się 
21/12/2018 r. 

● dniami wolnymi od zajęć są dni: 1/11/2018r., 2/11/2018r., 3/11/2018r., 4/11/2018 r. i 11/11/2018r. 
Czas trwania zajęć: 

● na pływalni przy ul. Gubinowskiej, Barcelońskiej i Kawęczyńskiej zajęcia trwają 45 min., 
● na pływalni przy ul. Wiertniczej zajęcia trwają 30 min. 

Cena, zasada płatności za zajęcia: 

● koszty 1 lekcji indywidualnej wynosi 80 zł (Gubinowska, Barcelońska, Kawęczyńska), zasady płatności za lekcje 
indywidualne określa REGULAMIN, 

● koszty 1 lekcji elastycznej wynosi 60 zł (Gubinowska, Barcelońska, Kawęczyńska), zasady płatności za lekcje 
elastyczne określa REGULAMIN, 

● koszty 1 lekcji treningowej wynosi 36 zł., zasady płatności za lekcje treningowe określa REGULAMIN, 
● koszt 1 lekcji w ramach zajęć grupowych wynosi 49zł.; w przypadku rodzeństwa, a także kiedy UCZESTNIK 

bierze udział w zajęciach 2 x w tygodniu, koszt 1 lekcji, w ramach zajęć grupowych wynosi 46 zł., 
● łączny koszt zajęć w podanym okresie zależy od dnia tygodnia, w którym prowadzone są zajęcia, oraz od tego 

czy na zajęcia uczęszcza rodzeństwo, bądź UCZESTNIK bierze udział w zajęciach 2 x w tygodniu;  
● łączny koszt zajęć grupowych oraz terminy płatności zawarte są w tabeli poniżej: 

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
 

• płatności są realizowane przelewem, na rachunek bankowy: 
ING Bank Śląski S.A nr 38 1050 1025 1000 0092 1964 5802,  
w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko UCZESTNIKA oraz ratę płatności 

Uzgadnianie terminów zajęć: 

● po złożeniu ZGŁOSZENIA szczegółowe terminy zajęć zostają uzgodnione  pomiędzy ZGŁASZAJĄCYM i 
ORGANIZATOREM telefonicznie i/lub za pośrednictwem e-maila, a następnie potwierdzone przez 
ORGANIZATORA w sposób uzgodniony ze ZGŁASZAJĄCYM; dzień, w którym nastąpiło potwierdzenie 
szczegółowego terminarza zajęć jest jednocześnie dniem zawarcia umowy. 

Zasady odwoływania terminów zajęć: 

● odwołanie zajęć odbywa się telefonicznie (500-044-197, 501-256-516 lub 883-400-089), za pośrednictwem 
wiadomości SMS przesłanej na jeden z podanych numerów telefonów albo za pośrednictwem e-maila na adres 
plywamy@go-swim.pl,  

● odwołanie zajęć odbywających się od poniedziałku do piątku będzie skuteczne, jeżeli nieobecność zostanie 
zgłoszona do godziny 10.00, w dniu, kiedy odbywają się zajęcia. 

● odwołanie zajęć odbywających się w soboty będzie skuteczne, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona do 
godziny 13:00 w piątek, dzień przed zajęciami. 

Odrabianie odwołanych zajęć: 

● 2 odwołane lekcje można odrobić w innym, dogodnym dla UCZESTNIKA terminie, uzgodnionym z 
ORGANIZATOREM telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem wiadomości SMS, bądź e-maila, 

● Odwołane lekcje indywidualne i elastyczne nie są odrabiane w innym terminie. W przypadku całkowitego 
odwołania lekcji indywidualnej/elastycznej jej UCZESTNIK/UCZESTNICY ponosi/ponoszą koszt równy połowie 
ceny JEDNOSTKI LEKCYJNEJ. W przypadku lekcji elastycznej, jeżeli zajęcia odwoła jeden z UCZESTNIKÓW, drugi 
UCZESTNIK bierze udział w lekcji indywidualnej i ponosi jej pełny koszt. 

W kwestiach nieuregulowanych w treści CENNIKA stosuje się REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA GO-SWIM dostępny na 
stronie internetowej www.go-swim.pl.  

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA RAZ W TYGODNIU 

Dzień zajęć: 
Koszt zajęć za 

semestr 
I rata - termin do 10/IX/2018r. II rata - termin do 05/XI/2018r. 

Wtorek 735 zł 400 zł 335 zł 

Czwartek 686 zł 400 zł 286 zł 

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DWA RAZY W TYGODNIU LUB ZE ZNIŻKĄ DLA RODZEŃSTWA 

Dzień zajęć: 
Koszt zajęć za 

semestr 
I rata - termin do 10/IX/2018r. II rata – termin do 05/XI/2018r. 

Wtorek 690 zł 400 zł 290 zł 

Czwartek 644 zł 400 zł 244 zł 
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