
 
PŁYWANIE SPORTTEAM WESOŁA - KALENDARZ – II SEMESTR 2018/2019 
II semestr trwa od 11.02 do 16.06 
 

 
Dni oznaczone ciemnoszarym kolorem nie są ujęte w opłatach – zajęcia się nie odbywają! 

 

Opłata trenerska: 50zł/30min/1os    80zł/30min/2os   90zł/30min/3os   
+   wejście na basen 

 
Wyliczenie: PAKIET 16 zajęć x opłata trenerska / 3 raty  

Płatna w trzech ratach  (luty/marzec/kwiecień) 

Dodatkowo: PAKIET 16 wejść na basen (30minut) x 15zł = 240zł  
Płatne z góry w lutym (wraz z pierwszą ratą!) 

 

Trening można odwołać najpóźniej na dzień przed lekcją (do godz. 21:00) i odrobić w innym ustalonym z Trenerem terminie,  w przeciwnym 
wypadku zajęcia oraz bilet wstępu na basen podlegają opłacie!  

Pakiet 16 zajęć należy wykorzystać do końca trwania drugiego semestru. 
 

OPŁATY DOKONUJEMY PRZELEWEM: 

NUMER KONTA UKS SPORTTEAM: 08 1140 2004 0000 3302 7400 5672 

Tytułem: lekcje indywidualne za (imię i nazwisko uczestnika zajęć) 

 

 

 

STOPNIE PŁYWACKIE W SEKCJI PŁYWACKIEJ KLUBU SPORTTEAM 
(System motywacyjny oraz możliwość weryfikacji nabywanych umiejętności) 

 

I stopień 
KROKODYLEK 

II stopień 

WIELORYBEK 

III stopień 

REKIN 

IV stopień 

PIRANIA 

 
V stopień 

MŁODSZY PŁYWAK 

 

VI stopień 

PŁYWAK 

 

 

VII stopień 

STARSZY PŁYWAK 

 

VIII stopień 

Młodszy Ratownik  

Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu otrzymują odznakę informującą o stopniu.  Odznaka jest przygotowana tak by można ją było 
przyszyć do czepka klubowego. Informacje o wymaganiach oraz uprawnienia w dziale pływanie na www.sportteam.pl 

 

UWAGA 
1.Wszystkich uczestników zajęć z nauki i doskonalenia pływania UKS Sportteam obowiązuje regulamin znajdujący się na stronie www.sportteam.pl 
Przystępując do zajęć uczestnicy akceptują regulamin sekcji pływackiej  i zobowiązują się go przestrzegać. 
2.W przypadku rezygnacji z zajęć w sekcji pływackiej UKS Sportteam lub czasowej niemożliwości uczestniczenia w treningach 
 (w wyniku zdarzeń losowych) klient zobowiązany jest poinformować o tym koordynatora sekcji.  W przeciwnym wypadku zajęcia 
podlegają pełnej opłacie.  W związku, z rezygnacją z zajęć: UKS Sportteam zwraca klientowi wniesioną opłatę w kwocie 
pomniejszonej o wartość odbytych zajęć. Opłata za wejścia na basen nie podlega zwrotowi. 
3.Ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy zajęć w sekcji pływackiej UKS Sportteam zobowiązani są pływać w czepkach 
klubowych (tak by byli lepiej widoczni) a każde zajęcia rozpoczynamy (przekazanie dzieci) i kończymy(odbiór dzieci) zbiórką na 
płycie basenu – pod flagą Sportteam. 
4.Czepek klubowy uczestnicy zajęć otrzymują jednorazowo bezpłatnie na pierwszych zajęciach w roku szkolnym. 
W przypadku zgubienia lub zniszczenia czepka uczestnik zobowiązany jest kupić nowy czepek klubowy (10zł) 
5.Dziecko zapisane na zajęcia nauki pływania na pływalni:  
a) WESOLANDIA - w kasie basenowej na swoje imię i nazwisko otrzymuje 75minutowy zegarek - (10min szatnia przed lekcją, 45min lekcja, 20min 
szatnia po lekcji). Osoby które będą chciały przed lub po lekcji zostać dłużej na basenie dopłacą w kasie 10zł. Ta dopłata jest stała zarówno za 
przedłużenie o kilka minut jak i o kilka godzin.  
b) DELFINEK- pobiera kluczyk do szafki, który po ukończonych zajęciach ma obowiązek pozostawić w szafce (opłata za zgubiony kluczyk wynosi 
50zł). Uczestnik zajęć grupowych, może przebywać na basenie 75minut (10min szatnia przed lekcją, 45min lekcja, 20min szatnia po lekcji) oraz 
60minut (10min szatnia przed lekcją, 30min lekcja, 20min szatnia po lekcji) w przypadku zajęć indywidualnych. 
6.Wraz z przystąpieniem dziecka do zajęć UKS Sportteam rodzic potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by jego dziecko uczestniczyło 
w nauce i doskonaleniu pływania oraz akceptuje plan treningowy i regulamin sekcji (Rodzic ma obowiązek dostarczyć umowę wraz z załącznikiem 
Rodo najpóźniej na drugie zajęcia Dziecka) 
7.Ze względu  na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, plan treningowy (różne poziomy) odrabianie zajęć, przychodzenie na lekcje w innych 
godzinach, terminach lub do innej grupy jest niemożliwe! Wprowadzenie możliwości odpracowywania zaległości w innych grupach wiązałoby się ze 
spadkiem jakości szkolenia i  niekontrolowaną liczbą osób na zajęciach 
8.Odwołanie zajęć indywidualnych przez klienta jest możliwe, jednak najpóźniej do godziny 21 dnia poprzedzającego zajęcia. Zajęcia odwołane po 
tym terminie podlegają opłacie zgodnie cennikiem i nie będą odrabiane. Odrobienie zajęć indywidualnych następuje po wcześniejszym umówieniu 
się z trenerem prowadzącym w dogodnym dla obu stron terminie (do końca trwania semestru). 
9.Za przebywanie Dzieci na płycie basenu przed i po lekcji odpowiedzialni są Rodzice 
10.Dodatkowe opłaty:   
20zł egzamin na stopnie pływackie UKS Sportteam 
10zł czepek klubowy 
W miarę możliwości prosimy o wyposażenie dzieci w zestaw ABC (maska+płetwy+rurka) W cenie 30zł skupujemy używane płetwy. 

https://www.mbank.com.pl/accounts_list.aspx

