
UMOWA nr ZKR/______/2022/D  

  O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU NAUKI/ DOSKONALENIA PŁYWANIA 

  

Zawarta w dniu ___09.2022 r  w Zabrzu, pomiędzy: 

Miastem Zabrze działającym poprzez jednostkę budżetową Zabrzański Kompleks Rekreacji,  aleja Wojciecha 

Korfantego 18, 41-800 Zabrze, NIP 648-274-33-51; REGON 273528258, www.zkr.zabrze.pl, sekretariat@zkr.zabrze.pl; 

prowadzący SZKÓŁKĘ PŁYWANIA „ŻABKA i PINGWINEK” zwanym dalej Szkółką/Organizatorem, reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Bober – dyrektora Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji,  

a  

Panią/Panem, nazwisko i imię .............................................................................................................................. zawierającym umowę 

jako opiekun prawny kursanta, legitymującą/ym się dowodem osobistym seria ............. nr …………….............................                                         

PESEL ................................................... adres zamieszkania ..................................................................................................................................., 

nr telefonu kontaktowego  ................................................... e-mail .........................................................., zwanym dalej Opiekunem. 

 

UMOWA ZAWIERANA JEST POMIĘDZY STRONAMI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI/DOSKONALENIA PŁYWANIA  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 W TERMINIE  OD 19.09. 2022 R. DO 30.6.2023 R. 
 

 

 

NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA/UCZESTNIKA KURSU ........................................................................................................................................., 

 
 

§1 PRZEDMIOT i ORGANIZACJA 

1. Umowa zostaje zawarta na rok szkolny 2022/2023, trwający od 19.09. 2022 r. do 30.6.2023 r. 

2. Zajęcia prowadzone są na obiektach krytych pływalń "Aquarius KOPERNIK" przy Alei Wojciecha Korfantego 18 – 

Szkółka PINGWINEK lub Aquarius przy Placu Krakowskim 10 – Szkółka ŻABKA. 

3. Zajęcia Szkółki dedykowane są dla osób dorosłych a także osób niepełnoletnich  

4. Osoby (Kursanci) biorą udział w kursie po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

(załącznik nr 1); po zaakceptowaniu regulaminu Szkółki (Załącznik nr 2). 

5. W imieniu osób niepełnoletnich umowę, regulamin, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

podpisuje Opiekun prawny bądź rodzic.  

6. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu dla danego obiektu – (załącznik nr 3). 

7. Kwalifikacji uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokonuje kadra nauczająca. 

8. Zajęcia odbywają się w grupach  12 osobowych przypadających na  jednego prowadzącego.  

9. Czas zajęć obejmuje 45 minut. 

10. W przypadkach losowych (zdrowotnych) Szkółka zastrzega sobie prawo do dokonania zastępstwa instruktora 

prowadzącego dany kurs. 

11. Opiekunowie prawni uczestnika zobowiązani są do przebywania na terenie obiektu w trakcie trwania zajęć.                 

W przypadku niemożliwości przebywania Opiekuna na basenie w trakcie trwania zajęć, zobowiązany jest on do 

zapewnienia opieki nad uczestnikiem zajęć sprawowanej przez osobę pełnoletniej informując o tym fakcie 

Instruktora grupy. 

12. Osobą do kontaktów ze strony Organizatora jest KOORDYNATOR SZKÓŁKI PINGWINEK i ŻABKA- Pani Ewa Gałan-

Chaś. Kontakt telefoniczny z Koordynatorem możliwy jest w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1600 pod 

numerem 501-006-701 bądź osobiście przed i po zajęciach. 

13. Szkółka zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z nauki/doskonalenia pływania oraz zapewnienia wykwalifikowaną 

kadrę dydaktyczną w zakresie nauki/doskonalenia pływania. 

§ 2 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

1. Opiekun zobowiązuje się do wnoszenia opłaty na rzecz Szkółki za uczestnictwo kursanta w zajęciach w terminach 

i na zasadach określonych poniżej. 

2. Opłata dla kursantów za jedne zajęcia wynosi 30 zł od osoby. Opłata za drugie dziecko wynosi  26 zł, za trzecie 

oraz kolejne 22 zł . Opłata naliczana zostanie zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Zabrze w sprawie ustalenia cen za usługi wykonywane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu przy 

Alei Wojciecha Korfantego 18 oraz przy Placu Krakowskim 10 (aktualnie obowiązujące Zarządzenie nr 73/IK/2022 

Prezydenta Miasta z dnia 1 lutego 2022r. 

3. Opłata o której mowa w §2, pkt 2, zawiera opłatę za wstęp na pływalnię dla kursanta. 

4. Cennik usług Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji dostępny na stronie www.zkr.zabrze.pl. 

5. Zmiana cennika usług nie powoduje obowiązku uzgodnienia ceny w formie aneksu. O zmianie cen kursant/ 

opiekun zostanie powiadomiony niezwłocznie w formie pisemnej w terminie umożliwiającym ewentualne 

rozwiązanie umowy.  

6. Płatności za kursy dokonywane są  przelewem na konto bankowe Organizatora - nr rachunku bankowego ING 

Bank Śląski SA 39 1050 1230 1000 0023 5388 4998. W tytule przelewu wpisuje się IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA – 

PINGWINEK lub ŻABKA oraz MIESIĄC za który opłata jest wnoszona.  

7. Opiekun/rodzic zobowiązany jest dokonywać rozliczeń finansowych na rzecz Szkółki na bieżąco. 

 

 

 

http://www.zkr.zabrze.pl/
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8. W przypadku zalegania z opłatą za jeden miesiąc za kurs – Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa 

kursanta  w zajęciach. 

9. Organizator kursów nie zwraca kosztów za nieobecność na zajęciach. 

10. Kurs, w którym kursant nie będzie brał udziału, uważane są za przeprowadzone.  

11. Szkółka nie usprawiedliwia nieobecności kursantów spowodowanych przypadkami losowymi, przypadkami 

zachorowania czy spowodowanych innymi zdarzeniami uniemożliwiającymi uczestniczenie w zajęciach. 

12. Nieobecności będące skutkiem choroby przewlekłej  (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie przez 

Organizatora.  

13.  Opłata za kurs realizowana jest za dany miesiąc z „góry”, t.j. do 10 -go każdego miesiąca w ustalonej kwocie za 

ilość zajęć planowanych w programie miesięcznym wg poniższego harmonogramu. 

 

§ 3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ - BEZPECZEŃSTWO 

1. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć (na hali basenowej) odpowiada instruktor grupy.  

2. Za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy (na hali basenowej) odpowiada ratownik pełniący dyżur. 

3. Za bezpieczeństwo osób przebywających w szatniach odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie prawni 

Uczestnika. 

4. W przypadku chęci skorzystania przez kursanta z toalety w trakcie trwania zajęć – powyższe  nie wstrzymuje 

prowadzonych zajęć.     

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obowiązującego w obiekcie.  

6. Osoby korzystające z pomieszczeń przebieralni, oraz z części basenowej, obowiązuje nakaz noszenia 

antypoślizgowego obuwia zmiennego np. klapek kąpielowych.  

7. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez kursanta poza szafką/depozytem. 

8. Zabrania się Opiekunom/Rodzicom dziecka do wchodzenia na halę basenową podczas zajęć bez zakupionego 

biletu. 

9. Darmowy pasek (czas: 10 minut) upoważnia do pomocy w przebraniu/ubraniu dziecka w pomieszczeniach 

przebieralni czy doprowadzenie do miejsca zajęć – bez wchodzenia na halę basenową. 

10. Zabrania się wchodzenia Opiekunów na hale basenową w ubraniu wierzchnim (obowiązuje strój sportowy). 

11. Na terenie przebieralni/szatni oraz przejściach komunikacyjnych obowiązuje obuwie zmienne. 

12. W sytuacji odwołania zajęć z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, np. awarii, choroby instruktora – 

niemożność znalezienia zastępstwa; Szkółka zrealizuje zajęcia w innym terminie lub w innej grupie, o czym kursant 

/ Opiekun zostanie poinformowany z wyprzedzeniem na adres e-mail podany w nagłówku umowy/bądź 

wiadomość SMS na podany numer telefonu komórkowego. 

13. W przypadkach losowej nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia, Szkółka zapewnia zastępstwo bez 

wcześniejszego informowania osób biorących udział w zajęciach. Pkt 12, § 3 w zakresie informowania nie ma 

zastosowania.  

14. W przypadku spóźnienia się kursanta na zajęcia powyżej 15 minut, instruktor może odmówić uczestnikowi udziału 

w zajęciach, co będzie rozumiane jako nieobecność uczestnika.  

15. Zajęcia odwołane z winy Organizatora przeprowadzone zostaną w innym dogodnym terminie podanym do 

ogólnej wiadomości. 
 

§ 4 ROZWIĄZANIE UMOWY - REZYGNACJA  

1. Opiekun/Rodzic może zrezygnować z kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie 

pisemnej. 

2. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej trwania; 

jeśli kursant  utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla 

życia i zdrowia własnego lub innych osób przebywających na terenie obiektu. Wszelkie koszty w sytuacji gdy 

dotyczy to osoby niepełnoletniej -  ponosi Opiekun prawny. 
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MIESIACE ILOŚĆ OPŁAT TERMIN 

ILOŚĆ DNI W DANYM MIESIĄCU 

ŻABKA PINGWINEK 

PONIEDZIAŁEK WTOREK CZWARTEK PIĄTEK 
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IX.2022 1.OPŁATA w dniu zapisu       

X.2022 2.OPŁATA - do 10 października     

XI.2022 3.OPŁATA - do 10 listopada      

XII.2022 4.OPŁATA - do 10 grudnia     

I.2023 5.OPŁATA - do 10 stycznia     
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II.2023 6.OPŁATA - do 10 lutego     

III.2023 7.OPŁATA - do 10 marca     

IV.2023 8.OPŁATA - do 10 kwietnia     

V.2023 9.OPŁATA - do 10 maja     

VI.2023 10.OPŁATA - do 10 czerwca     



§ 5 DANE OSOBOWE - PRZETWARZANIE 

1. Kursant/opiekun prawny rezerwując miejsce w kursie – podpisując umowę; podaje swoje dane osobowe, a 

zwłaszcza adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, datę urodzenia - wyraża zgodę na ich przetwarzanie w 

celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć. 

2. Administratorem danych osobowych kursantów/opiekunów prawnych kursantów jest: Zabrzański Kompleks 

Rekreacji, aleja Wojciecha Korfantego 18 w Zabrzu. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy w przedmiocie realizacji kursu pływania. 

4. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe - mogą być przetwarzane w celach marketingowych. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawę przetwarzania danych osobowych 

w celach wykonywania obowiązków ciążących na administratorze danych np. wynikających z przepisów prawa 

podatkowego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych zarejestrowanych na 

filmie lub fotografii stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane 

dotyczą. 

6. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów np. 

dostawcy usług IT. 

7. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres niezbędny do 

dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą 

przetwarzane do momentu jej wycofania. 

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w 

przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz 

ograniczenia przetwarzania. 

9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane osobowe na potrzeby uczestnictwa w zajęciach są konieczne 

do zawarcia i realizacji umowy. 

12. W celu realizacji uprawnień należy kontaktować się z administratorem danych poprzez przesłanie wiadomości na 

adres siedziby lub elektronicznie na podany adres e-mail. 

§ 6 PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego ze stron. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu 

cywilnego. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH UCZESTNIKA KURSU; 

2. REGULAMIN SZKÓŁKI; 

3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ.  

 

 

 

OPIEKUN/RODZIC KOORDYNATOR SZKOŁY PŁYWANIA ZA ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI 

 

……………………………………………………..…………………… ……………………………………………………..…………………… ……………………………………………………..…………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

OSOBA SPORZĄDZAJACA UMOWĘ ……………………………………………………..………………… 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania 

REGULAMIN MIEJSKIEJ SZKÓŁKI PŁYWANIA PINGWINEK I ŻABKA 

 

 

1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest Miasto Zabrze - Zabrzański Kompleks Rekreacji z siedzibą przy 

Al.W.Korfantego 18. 

2. Zajęcia Miejskiej Szkółki Pływania Pingwinek i Żabka dalej zwanej Szkółką odbywają się w obiektach 

AQUARIUS PLAC KRAKOWSKI (Żabka) oraz AQUARIUS KOPERNIK (Pingwinek). 

3. Uczestnikiem zajęć nauki pływania w Szkółce jest osoba, za którą została uiszczona opłata za cały miesiąc 

prowadzonych zajęć z góry na konto bankowe zgodnie z obowiązującym cennikiem / lub przed 

rozpoczęciem semestru nauki pływania wniesie opłatę za cały semestr z góry. 

4. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany każdorazowo do okazania ważnego karnetu 

przekazanego przez organizatora. Osoba nie posiadająca karnetu do okazania nie zostanie dopuszczona 

do zajęć. 

5. Uczestnik zajęć powinien mieć ukończone 4 lata. 

6. Przed rozpoczęciem zajęć Opiekun dziecka zobowiązany jest do podpisania formularza, w którym informuje 

Organizatora, że stan zdrowia uczestnika/dziecka pozwala w pełni na uczestniczenie w zajęciach. 

Informację o chorobach przewlekłych, które z uwagi na program szkolenia i intensywność zajęć mogą 

zagrażać zdrowiu bądź życiu dziecka należy niezwłocznie, a najpóźniej przed pierwszymi zajęciami cyklu - 

przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia, lub Koordynatorowi. 

7. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym. Maksymalna ilość uczestników przypadająca na jednego 

instruktora to 12 osób.  

8. Czas trwania zajęć to 60 minut, w tym 45 minut zajęć w wodzie oraz 15 minut na przygotowanie się do zajęć 

(przebranie, rozgrzewka). 

9. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego 

nieobecności. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w zajęciach w Szkółce po dokonaniu opłaty za zajęcia 

odbywające się w danym miesiącu, Organizator nie zwraca poniesionych kosztów. 

10. W szczególnych przypadkach po dokonaniu wcześniejszych ustaleń z Koordynatorem Szkółki istnieje 

możliwość bezpośredniego uczestnictwa rodzica w zajęciach zarówno w wodzie, jak i bezpośrednio obok 

niecki basenu. Uczestniczący w zajęciach rodzic zobligowany jest do zmiany stroju (sportowy/kąpielowy) 

i podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia. 

11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich Opiekunowie prawni. 

12. Uczestnik/ Opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązany jest do podpisania umowy o świadczenie usług 

sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania, na podstawie której  Organizator wystawia paragon 

lub fakturę VAT za uczestnictwo w zajęciach. 

13. Szczegółowy harmonogram dotyczący semestrów nauki pływania dostępny jest na stronie internetowej 

www.zkr.zabrze.pl oraz stanowi załącznik do umowy. 

14. Wpłaty za zajęcia można dokonać przelewem na konto podane w umowie. Po dokonania przelewu, przed 

przystąpieniem do zajęć należy okazać potwierdzenie dokonania przelewu. 

15. Dokonanie wpłaty i podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem ww.  regulaminu. 

16. Koordynator Szkółki-Pani Ewa Gałan-Chaś 501-006-701, kontakt od poniedziałku-piątku, w godzinach 800-1600. 

 

 

ZAPOZNAŁAM/ŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI. 

 

 

 

Data………………………………..                                                                    Podpis …………………………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2  do umowy o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 

  

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………..……………… oświadczam,                    

że dziecko ………………………………………………………………………………………………….………….……. nr PESEL …...……………………………………........… 

pozostające pod  moją opieką, nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

nauki pływania organizowanych przez ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI - MIEJSKĄ SZKÓŁKĘ 

PŁYWANIA PINGWINEK I ŻABKA. 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba 

zaistnieje. 

 

 

Oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 

podczas zajęć szkółki pływania organizowanego przez Zabrzański kompleks Rekreacji oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej organizatora zajęć, 

a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji kursu pływania.   

 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Zabrzański Kompleks Rekreacji z siedzibą przy Al. Korfantego 

18 w Zabrzu. 

Dane osobowe zawarte w umowie oraz zał. Nr 2 do Umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6b 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyłącznie 

w celu realizacji umowy o świadczeniu usług sportowych.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, przysługuje mi  prawo do 

złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:  biuro@zkr.zabrze.pl 

 

 

 

 

 

Zabrze, dnia ……………….…………………                                                   …………………………..………………………………………………………… 

                                                                                                                                                  CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA 

 

 

 

mailto:biuro@zkr.zabrze.pl


 

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania 

 

Harmonogram zajęć Miejskiej Szkółki Pływania Żabka w roku szkolnym 2022/23 

 

2022 2023 

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 

PON WT PON WT PON WT PON WT PON WT PON WT PON WT PON WT PON WT PON WT 

--- --- 3 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 4 --- --- --- --- 

--- --- 10 11 7 8 5 6 9 10 6 7 6 7 --- --- 8 9 5 6 

19 20 17 18 14 15 12 13 --- --- 13 14 13 14 17 18 15 16 12 13 

26 27 24 25 21 22 19 20 --- --- 20 21 20 21 24 25 22 23 19 20 

--- --- --- --- 28 29 --- --- 30 31 27 28 27 28 --- --- 29 30 --- --- 

OPŁATY ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE OPŁATY ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE  

60,00zł 60,00zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 60,00zł 60,00zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 

52,00 zł 52,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 78,00 zł 78,00 zł 52,00 zł 52,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 78,00 zł 78,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 78,00 zł 78,00 zł 

44,00 zł 44,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 66,00 zł 66,00 zł 44,00 zł 44,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 66,00 zł 66,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 66,00 zł 66,00 zł 

 

 

Semestr zimowy:  19 wrzesień 2022 – 31 styczeń 2023 Semestr letni: 6 luty 2023 – 20 czerwiec 2023 

Ilość zajęć: Poniedziałki -15 / Wtorki - 15 Ilość zajęć:  Poniedziałki - 18 / Wtorki – 18 

Łączny koszt semestru = 450zł      

 

Łączny koszt semestru = 540zł   

  

 
 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania 

 

Harmonogram zajęć Miejskiej Szkółki Pływania Pingwinek w roku szkolnym 2022/23 

 

2022 2023 

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 

CZW PT CZW PT CZW PT CZW PT CZW PT CZW PT CZW PT CZW PT CZW PT CZW PT 

--- --- --- --- 3 4 1 2 --- --- 2 3 2 3 6 7 4 5 1 2 

--- --- 6 7 17 18 8 9 12 13 9 10 9 10 13 14 11 12 15 16 

--- --- 13 14 24 25 15 16 
--- --- 

16 17 16 17 20 21 18 19 22 23 

22 23 20 21 --- --- 22 23 
--- --- 

23 24 23 24 27 28 25 26 --- --- 

29 30 27 28 --- --- --- --- --- --- --- --- 30 31   --- --- --- --- 

OPŁATY ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE OPŁATY ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE  

60,00zł 60,00zł 120,00 zł 120,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 30,00zł 30,00zł 120,00 zł 120,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 

52,00 zł 52,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 78,00 zł 78,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 26,00 zł 26,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 104,00 zł 78,00 zł 78,00 zł 

44,00 zł 44,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 66,00 zł 66,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 110,00 zł 110,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 88,00 zł 66,00 zł 66,00 zł 

 

 

Semestr zimowy:  22 wrzesień 2022 – 13 styczeń 2023 Semestr letni: 2 luty 2023 – 23 czerwiec 2023 

Ilość zajęć: Czwartki -14 / Piątki - 14 Ilość zajęć: Czwartki -20 / Piątki - 20 

Łączny koszt semestru = 420zł    Łączny koszt semestru = 600zł    

 

 



 

 

 

 

 


