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FERIE  ZIMOWE  2020 

Aquapark   
zajęcia zorganizowane dla dzieci 

 

Organizator:      Zarząd Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o.o. w Pile 

Terminy:              I tydzień   27 -31.01.2020;  

                                II tydzień   03.-07.02.2020; 
 

Miejsce:    Aquapark ul. A. Grottgera 4 w Pile  
 
 

Tematy i harmonogram godzinowy poszczególnych zajęć: 
 

• nauka jazdy na łyżwach oraz gry i zabawy na lodowisku krytym z instruktorem  

1h (60 min.) - dziennie Pn-Pt  (kurs 5-dniowy); 

• nauka pływania oraz doskonalenie stylów pływackich i zabawy w wodzie z instruktorem   

1,5h (90 min.) - dziennie Pn-Pt  (kurs 10-dniowy);  
 

Wszystkie zajęcia dostosowane są do wieku i umiejętności uczestników. Zajęcia prowadzone są przez    

wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku  w niżej podanych godzinach: 

 

12:00 - 13:00    LODOWISKO (AQUAPARK) 

14:00 - 15:30    BASEN – nauka pływania  (AQUAPARK) 
 

Ceny  za poszczególne zajęcia: 
• zajęcia na lodowisku - cena za jeden tydzień (5 dni) wynosi:       150,00 zł.    

• zajęcia na basenie - cena za dwa  tygodnie (10 dni) wynosi:        300,00 zł. 
 

Ceny obejmują: 

• opiekę instruktorów, 

• wypożyczenie łyżew i kasków,  

• korzystanie z pomocy  dydaktycznych do nauki pływania, 

• ubezpieczenie z tytułu OC. 
 

Zapisy: 

• osobiście:   recepcja  fitness  I piętro w budynku  Aquapark, 

• telefonicznie:  67 211 73 50, 

• rezerwacja jest przyjęta jeżeli: 

-  opłata za poszczególne zajęcia została wniesiona najpóźniej 2 dni od daty dokonania rezerwacji, 

      ^ gotówką w recepcji fitness 

      ^ przelewem na konto organizatora:  PKO  BP  SA  O/Poznań      

                                                                          63 1020 4027 0000 1102 1259 9256 

       z dokładnym wskazaniem terminu zajęć, rodzaju zajęć, imienia i nazwiska dziecka,  

-  dostarczono do recepcji najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć wypełniony druk zgłoszenia  

    dziecka na zajęcia oraz oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka – dot. zdjęć grupowych   

     z zajęć.  
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Informacje dodatkowe: 
 

• minimalny wiek uczestnika 6 lat /skończone/, 

• dla chętnych za dodatkową opłatą: egzamin i karta pływacka – 25,00 zł, 

• dojazdy na zajęcia we własnym zakresie uczestników, 

• liczba miejsc ograniczona, 

• na zajęcia dzieci powinny zabrać ze sobą:  
 

- Zajęcia wodne - ręcznik, klapki, strój na basen (dziewczęta strój jedno- lub dwuczęściowy, chłopcy   

   kąpielówki bez kieszeni, przylegające do ciała o długości maksymalnie do połowy uda) 

- Zajęcia na lodowisku  -  czapka, obowiązkowo rękawiczki, ciepłe skarpety, ciepłą odzież wierzchnią 

- Przekąskę lub II śniadanie 

- Każdego dnia dobry humor ! ☺  

• organizator posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności, 

• każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami w feryjnych zorganizowanych  

zajęciach rekreacyjnych.    

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y !!! 

 


