CENNIK
zajęć nauki i doskonalenia pływania
Park Wodny Koszalin ul. Rolna 14; 75-436 Koszalin
www.depka.com.pl; www.facebook.pl/spdepka

Ilość zajęć w miesiącu

Cena
Dzieci i młodzież

Rodzeństwo

Dorośli

Małżeństwo

1 zajęcia

44,00 zł

42,00 zł

46,00 zł

44,00 zł

2 zajęcia

84,00 zł

80,00 zł

88,00 zł

84,00 zł

3 zajęcia

120,00 zł

114,00 zł

126,00 zł

120,00 zł

4 zajęcia (1x w tygodniu)

156,00 zł

148,00 zł

164,00 zł

156,00 zł

5 zajęć

192,50 zł

182,50 zł

202,50 zł

192,50 zł

6 zajęć

228,00 zł

216,00 zł

240,00 zł

228,00 zł

7 zajęć

262,50 zł

248,50 zł

276,50 zł

262,50 zł

8 zająć (2x w tygodniu)

296,00 zł

280,00 zł

312,00 zł

296,00 zł

9 zajęć i kolejne

+ 37,00 zł

+ 35,00 zł

+ 39,00 zł

+ 37,00 zł

Lekcja indywidualna

90,00 zł

85,00 zł

95,00 zł

90,00 zł

Lekcja indywidualna dla osób ze Szkółki

85,00 zł

80,00 zł

90,00 zł

80,00 zł

Wynajęcie Ratownika Wodnego

30,00 zł/1h

Sprawdzenie umiejętności pływackich na basenie i przydział do grupy

15,00 zł/osoba

Opłata za semestr z góry (5 miesięcy, możliwa we wrześniu i lutym) zniżka 1,00 zł od każdej lekcji
Osoby które kontynuują zajęcia zniżka 1,50 zł od każdej lekcji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cennik ważny od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.
Ceny zawierają wstęp na basen i naukę, doskonalenie pływania.
Wszystkie podane ceny, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
Dla grup zorganizowanych (Szkoła, Firma, itp.) ceny ustalane indywidualnie.
SP DEPKA zastrzega sobie możliwość zmiany cen w ciągu roku szkolnego.
Numer Konta: Mbank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590. W tytule przelewu proszę wpisywać:
wstęp na basen i naukę pływania imię i nazwisko, jaki basen, miesiąc, dzień i godzinę zajęć.

Biuro Szkółki Pływackiej DEPKA
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 16:00 – 21:00, Sobota 13:00 – 18:00
W pozostałych godzinach kontakt telefoniczny.
Telefony: Biuro 662-55-61-61
E-mail: biuro@depka.com.pl

Szkółka Pływacka „DEPKA” Karol Torcz
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38; Tel.: Biuro 662-55-61-61
Mail: biuro@depka.com.pl, www.depka.com.pl, www.facebook.pl/spdepka
REGON 320207868; NIP 671-166-25-08
Konto bankowe: Mbank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590

REGULAMIN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
Zajęcia odbywają się na basenie Parku Wodnego Koszalin ul. Rolna 14; 75-436 Koszalin.
Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki na podstawie złożonej Deklaracji/Umowy podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego)
i opłaceniu pierwszych zajęć.
Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki na podstawie złożonej, podpisanej Deklaracji/Umowy i opłaceniu
pierwszych zajęć.
Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się
ponownie na kontynuację zajęć.
Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od
instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć są wpisane w Deklarację/Umowę.
Instruktor może wyprosić dziecko z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.
Opiekun, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu.
Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze
przybycie i przygotowanie się do zajęć.
Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
Ilość dzieci maksymalnie do jedenastu osób w grupie pływającej i do ośmiu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na
jednego Instruktora.
Opłata jest uiszczana zaliczkowo za miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca lub semestralnie do 15.09.2018 i 15.02.2019,
w Biurze lub na konto Szkółki.
Informacja o kwocie do zapłaty uwzględniająca ew. nadpłaty i niedopłaty przesyłana jest SMS-em do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłaty z nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, nie przechodzą na kolejny miesiąc i przepadają.
Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach są rozliczane na koniec każdego miesiąca zgodnie z Cennikiem, który stanowi
integralną część Regulaminu, a nadpłaty przechodzą na kolejny miesiąc.
W celu usprawiedliwienia nieobecności uczestnik/rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności najpóźniej
na dzień przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć do godziny 20:00, SMS-em, e-mailem (podane powyżej). Nie zgłoszenie
nieobecności powoduje naliczenie opłaty za zajęcia.
Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest SMS.
Zajęcia indywidualne:
a. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami Instruktorowi, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
b. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin, informujemy najpóźniej dzień przed terminem zajęć do godz.
20:00, SMS-em, e-mailem, telefonicznie Instruktorowi lub do Biuro SP DEPKA
c. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć
skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż miesiąc uczestnik zostaje wypisany z danej grupy.
W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe dzieci za zgodą rodziców mogą być
przeniesione na inne godziny lub dni.
O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em, pisemnie lub e-mailem.
Kwalifikacje do grup prowadzi Instruktor.
Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

