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ZAJĘCIA SZKOLNE – GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE 
 

Park Wodny w Krakowie to obiekt o najwyższych standardach w zakresie wyposażenia, higieny oraz 

bezpieczeństwa. Jako jedyny stosuje najnowszej generacji technologię uzdatniania wody - jest ona w 100 % 

ozonowana, co eliminuje powstawanie podrażnień skóry i oczu, nawet u niemowląt. Ponadto obiekt jest  

w pełni zautomatyzowany oraz wyposażony w najnowocześniejsze systemy dozoru i ochrony, a pobyt  

na basenie uprzyjemnia dzieciom oraz ich opiekunom przyjazna temperatura wody i klimatyzowanych 

pomieszczeń, wynosząca 29-32o C. 

 

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają profesjonalni ratownicy WOPR oraz instruktorzy, którzy jednocześnie 

są dobrymi pedagogami oraz animatorami nauki i zabawy. 

 

Park Wodny to miejsce nowoczesne i właściwie przystosowane do prowadzenia zajęć w wodzie zarówno dla 

początkujących, jak i dla doskonalących swoje umiejętności pływackie dzieci. Wszystkie urządzenia w Parku 

Wodnym posiadają wymagane certyfikaty i atesty. Jako jedyny obiekt w Krakowie oferujemy także atrakcje 

dla dzieci, które są uzupełnieniem nauki pływania. 

 

Proponujemy Państwu podpisanie umowy na korzystanie z obiektu, w tym na prowadzenie zajęć 

szkolnych na basenie dla początkujących oraz doskonalenia umiejętności dla zaawansowanych.  

 

Umowa może zostać zawarta ze szkołą lub inną jednostką organizacyjną posiadającą nr NIP. 

Usługa może być również świadczona na podstawie zamówienia złożonego przez osobę fizyczną, 

w tym nie prowadzącą działalności gospodarczej (np. opiekun grupy). 

 
Zryczałtowana opłata za I semestr zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu wynosi: 

 

160 złotych/1 osobę (16 lekcji po 45 minut z instruktorem lub 8 lekcji po 90 minut) 

Dla opiekunów grup zapewniamy wstęp wolny 

 
Na jednego instruktora przypada grupa licząca minimalnie 10, a maksymalnie 15 uczniów. Czas przebierania 

nie jest wliczony do zajęć. W przypadku, gdy liczba uczniów jest mniejsza niż 10, opłata jest równa kwocie 

wstępu dla 10 osób. 

 

REZERWACJA TERMINÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023: 

 

Rezerwacja terminu zajęć na nowy rok szkolny 2022/2023 odbywa się, osobiście w Dziale 

Marketingu (parter) w godz. 10:00 – 15:00 od 09.05. br. lub telefonicznie pod nr 607 153 237. 

ZMIANA TERMINÓW/ODWOŁANIE ZAJĘĆ: 
 
Zmianę terminu zajęć (np. rekolekcje, zielona szkoła) należy każdorazowo zgłosić telefonicznie pod 

numerem 607 153 237 (minimum 1 dzień przed zajęciami). Zmiany terminu zajęć zgłaszane innym osobom, 

nie będą uwzględniane. 

 

Przed rozpoczęciem zajęć z nauki pływania, jesteście Państwo zobowiązani do zapoznania się  

z Regulaminem Parku Wodnego oraz z Regulaminem Zajęć Pływania. 

 

Zapraszamy do współpracy! 
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