
 

REGULAMIN  

SZKÓŁKI PŁYWANIA FALA 
Na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

Spis treści 

1. Płatności ............................................................................................................... 2 

2. Cennik ................................................................................................................... 2 

3. Nieobecności na zajęciach ................................................................................. 3 

4. Bezpieczeństwo dzieci ........................................................................................ 3 

5. Warunki uczestnictwa ......................................................................................... 4 

 

 

  



 
2 

1. Płatności 

Istnieje możliwość opłaty miesięcznej lub ratalnej. Cena za 

pojedyncze zajęcia jest niższa w przypadku opłaty ratalnej. Ceny różnią się 

pomiędzy zajęciami dla dorosłych oraz dla dzieci. Dokładny cennik zajęć 

znajduje się w dalszej części. 

1.1.  Opłata miesięczna 

Należy dokonać wpłaty za pojedynczy miesiąc zajęć z góry (do 

pierwszych zajęć w tym miesiącu). Wyjątek stanowi maj, kiedy należy 

opłacić również zajęcia czerwcowe. 

1.2.  Opłata ratalna  

W przypadku tej metody płatności, cena za pojedyncze zajęcia jest 

niższa niż w przypadku opłaty miesięcznej. Rok rozdzielony jest na cztery 

okresy rozliczeniowe: 

I. Wrzesień + Październik 

II. Listopad + Grudzień 

III. Styczeń + Luty + Marzec 

IV. Kwiecień + Maj + Czerwiec 

Tak jak w przypadku opłaty miesięcznej należy dokonać wpłaty  

z góry w pierwszym tygodniu okresu rozliczeniowego. 

2. Cennik 

2.1.  Cennik zajęć dla dzieci 

ZAJĘCIA DLA DZIECI 

RODZAJ ZAJĘĆ CENA ZA GODZINĘ LEKCYJNĄ 

Zajęcia grupowe 

Opłata miesięczna 
35 zł 

Zajęcia grupowe 

Opłata ratalna 
32 zł 

Zajęcia indywidualne 70 zł 



 
3 

2.2.  Cennik zajęć dla dorosłych 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH 

RODZAJ ZAJĘĆ CENA ZA GODZINĘ LEKCYJNĄ 

Zajęcia grupowe 

Tylko opłata ratalna 
35 zł 

Zajęcia indywidualne 70 zł 

3. Nieobecności na zajęciach 

W przypadku nieobecności na zajęciach nie ma możliwości zwrotu opłaty, 

ani przeniesienia na kolejny miesiąc lub okres rozliczeniowy, ale istnieje 

możliwość odrobienia zajęć. 

3.1. Zgłaszanie nieobecności na zajęciach 

Uprzednie zgłoszenie nieobecności na zajęciach jest konieczne, aby 

umożliwić odrabianie zajęć. 

3.2.  Odrabianie zajęć 

W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności na zajęciach możliwe 

jest odrabianie zaległych godzin zajęć, pod warunkiem ciągłości opłat 

(opłaceniu kolejnego miesiąca lub okresu rozliczeniowego). 

Zajęcia można odrabiać w ramach bieżącego semestru. 

3.3.  Zajęcia odwołane przez Szkółkę lub pływalnię 

Zajęcia odwołane przez pływalnię lub Szkółkę Pływania Fala będzie można 

odrobić lub opłatę przenieść na następny miesiąc. 

 

4. Bezpieczeństwo dzieci 

Za bezpieczeństwo dzieci poza niecką basenową (szatnie, prysznice, droga 

do oraz z basenu) odpowiadają rodzice. 
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5. Warunki uczestnictwa 

Aby mieć możliwość uczestnictwa w zajęciach należy spełnić odpowiednie 

warunki. 

5.1.  Zapoznanie się z regulaminem Szkółki Pływania Fala oraz pływalni  

(basen w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1) 

5.2.  Dokonanie opłaty za dany miesiąc lub okres rozliczeniowy (zależnie od 

wybranej metody płatności) 

5.3.  Dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. 


