Załącznik nr 2. DO REGULAMINU PŁYWALNI SP NR 19 W ŁODZI
CENNIK
Opłaty za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi na podstawie Zarządzenia Nr 5409/VI/13
Prezydent miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2013 r.

Usługa

Bilet jednorazowy

Karnet

Pływanie rekreacyjne

Bilet jednorazowy

Karnet miesięczny

9 zł / 45 min.

8 zł / 45 min. za wejście

Szkoła nie prowadzi sprzedaży
biletów jednorazowych

Karnet miesięczny

Nauka pływania

Doskonalenie pływania

9 zł / 45 min. za wejście
Karnet miesięczny
9 zł / 45 min. za wejście

220 zł / 45 min.

Wynajem basenu

ZASADY ODRABIANIA NIEOBECNOŚCI Z KARNETU NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
Kupując KARNET wykupujemy go na cały cykl spotkań w danym miesiącu.
1. W przypadku NIEOBECNOŚCI na jednej lekcji nauki i doskonalenia pływania mamy możliwość jej odrobienie pod
opieką i nadzorem instruktora, na zajęciach o tym samym poziomie zaawansowania w danym lub następnym miesiącu
w bieżącym roku szkolnym, na który wykupiony jest karnet.
2. W przypadku większej liczby NIEOBECNOSCI na lekcjach mamy możliwość ich odrobienia po okazaniu zwolnienia
lekarskiego Kierownikowi obiektu i uzgodnieniu terminu odrabiania zajęć.
3. Uczestnicy zajęć nauki i doskonalenia pływania mogą również wykorzystać OPUSZCZONE lekcje, ale już bez
opieki i nadzoru instruktora, w terminach pływania rekreacyjnego. Uczestnicy do 12 lat mogą odrabiać zajęcia tylko
pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci.
4. Wykorzystanie opuszczonych zajęć nauki pływania odbywa się w danym MIESIĄCU lub MIESIĄCU
NASTĘPNYM w bieżącym roku szkolnym, na który wykupione były zajęcia nauki i doskonalenia pływania.
ZASADY ODRABIANIA NIEOBECNOŚCI Z KARNETU REKREACYJNEGO
Kupując KARNET wykupujemy go na cały cykl spotkań w danym miesiącu.
1. W przypadku NIEOBECNOŚCI uczestnicy pływania rekreacyjnego mogą wykorzystać OPUSZCZONE zajęcia w
innym terminie pływania rekreacyjnego.
2. Wykorzystanie opuszczonych zajęć rekreacyjnych odbywa się w danym MIESIĄCU lub MIESIĄCU
NASTĘPNYM, na który wykupione były zajęcia rekreacyjne.
3. Pierwszeństwo wejścia mają osoby z wykupionymi karnetami na dany dzień i godzinę przypadających zajęć.

UWAGA. BASEN NIE MA MOŻLIOŚCI DOKONANIA ZWROTU GOTÓWKI. Istnieje wyłącznie możliwość
odrobienia zajęć.
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