
 

Szkoła Pływania Happy Waves –  Michał Szablewski 

CENNIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH 

 Opłata ABONAMENTOWA* 

 ZAJĘCIA GRUPOWE 

Ośmiu – dziesięciu 

uczestników 

25 zł / 1 cena z biletem wejścia na basen 

 

* opłata za zajęcia grupowe płatna na konto  za cały semestr przed pierwszymi 

zajęciami, liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel 502-348-650 

Zajęcia odbywają się dla grupy średnio zaawansowanej i zaawansowanej na 

wydzielonym dla grupy torze pływackim. Zajęcia dla grupy początkującej odbywają się 

na wydzielonej strefie basenu rekreacyjnego. 

Zajęcia grupa wiekowa 6-10 lat średnio zaawansowana poniedziałki 18.30 ( uczestnik 

potrafi pływać dwoma stylami i z deską.                                             

Terminy: 01.10; 08.10; 15.10; 22.10; 29.10; 05.11; 12.11; 19.11; 26.11; 03.12; 10.12; 

17.12; 07.01; koszt semestru 13 zajęć x 25 zł = 325 zł 

Zajęcia grupa wiekowa 6-10 lat początkująca wtorki 18.30                                   

(uczestnik zajęć musi samodzielnie ustać w wodzie o głębokości 120 cm)             

Terminy: 02.10; 09.10; 16.10; 23.10; 30.10; 06.11; 13.11; 20.11; 27.11; 04.12; 11.12; 

18.12; 08.01; koszt semestru 13 zajęć x 25 zł = 325 zł 

Zajęcia grupa wiekowa od 11 lat średnio zaawansowana środa 18.30 ( uczestnik potrafi 

pływać dwoma stylami i z deską)                                                

Terminy: 03.10; 10.10; 17.10; 24.10; 31.10; 07.11; 14.11; 21.11; 28.11; 05.12; 12.12; 

19.12; 09.01; koszt semestru 13 zajęć x 25 zł = 325 zł 

Zajęcia grupa wiekowa od 11 lat początkująca 18.30 czwartki 18.30                     

Terminy: 04.10; 11.10; 18.10; 25.10; 08.11; 15.11; 22.11; 29.11; 06.12; 13.12; 20.12; 

03.01; 10.01; koszt semestru 13 zajęć x 25 zł = 325 zł 

Zajęcia grupa  zaawansowana piątki 18.30                                                                   

(grupa doskonaląca techniki pływackie, wchodzimy w trening pływacki)            

Terminy: 05.10; 12.10; 19.10; 26.10; 09.11; 16.11; 23.11; 30.11; 07.12; 14.12; 21.12; 

04.01; 11.01; koszt semestru 13 zajęć x 25 zł = 325 zł 



WAŻNE!!! 

 Jeśli umiejętności uczestnika danej grupy nie będą pozwalały mu na kontynuację zajęć 

w wybranej grupie, zostanie skierowany do innej grupy odpowiadającej jego 

predyspozycjom lub na zajęcia indywidualne z instruktorem. 

W razie rezygnacji po pierwszych zajęciach wpłacona kwota zostanie zwrócona  

pomniejszona o koszt jednych zajęć. 

 


