
1 

 

CENNIK  

NAUKI PŁYWANIA 
(obowiązuje od 31 sierpnia 2021 r.)

 
 

1.5. CENNIK ZAJĘĆ W WODZIE 

RODZAJ CENA OPIS 

 
 
Kurs grupowej nauki 
pływania 

(8-15 osób) 

15,00 zł 

x liczba zajęć w kursie 

 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

12,50 zł 

x liczba zajęć w kursie 

 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. 

25,00 zł Zajęcia próbne (jednorazowe). 

  BOBAS 

Kurs w wodzie dla niemowląt 

i dzieci do ukończenia 4 roku 
życia (dziecko + rodzic) 

15,00 zł 

x liczba zajęć w kursie 

 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

25,00 zł Zajęcia próbne (jednorazowe). 

 
 
 
 
 
 

 
Kurs indywidualnej nauki 
pływania 

250,00 zł Trening indywidualny – 5 treningów. 

350,00 zł Instruktor plus dwóch uczestników  
– 5 treningów. 

450,00 zł Instruktor plus trzech uczestników  
– 5 treningów. 

600,00 zł Instruktor plus czterech uczestników  
– 5 treningów. 

55,00 zł Trening indywidualny  
– zajęcia jednorazowe. 

 
75,00 zł 

Instruktor plus dwóch uczestników  
– zajęcia jednorazowe. 

 
95,00 zł 

Instruktor plus trzech uczestników  
– zajęcia jednorazowe. 

 
125,00 zł 

Instruktor plus czterech uczestników  
– zajęcia jednorazowe. 

 
 

 
Zajęcia aqua fitness 

11,00 zł 

x liczba zajęć w miesiącu 

 
Karnet miesięczny – zajęcia raz w tygodniu. 

10,00 zł 

x liczba zajęć w miesiącu 

Karnet miesięczny – zajęcia dwa razy w 
tygodniu. 

15,00 zł Wejście jednorazowe. 
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 RODZAJ  CENA OPIS 

 
 
 

Instruktor Centrum 

Rozwoju Kultury 

Fizycznej AKWEN dla 

szkół, przedszkoli i 

grup zorganizowanych 

 
 
 

40,00 zł 

1. Cena dotyczy opieki instruktorskiej dla 
zorganizowanych grup jednostek 
oświatowych, których organem 
prowadzącym jest Gmina Czerwonak. 

2. Szkoły – jeden instruktor przypada 
na grupę piętnastoosobową. 

3. Przedszkola – jeden instruktor 
przypada na grupę 

dziesięcioosobową. 

 
49,20 zł 

1. Cena dotyczy opieki instruktorskiej 

dla pozostałych jednostek 

oświatowych, organizacji 

pozarządowych, grup zorganizowanych. 

2. Szkoły i grupy zorganizowane  
– jeden instruktor przypada  
na grupę piętnastoosobową  
(dzieci powyżej 7 roku życia). 

3. Przedszkola i grupy zorganizowane 
 – jeden instruktor przypada  
na grupę dziesięcioosobową 
(dzieci do ukończenia 7 roku życia). 
 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena nie zawiera opłaty za wejście na pływalnię. 

2. Czas trwania zajęć – 45 minut, z wyjątkiem zajęć BOBAS trwających 35 minut. 

3. Przy zakupie karnetu należy doliczyć jednorazową opłatę w wysokości 2 zł za jego wydanie. 

4. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 
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USŁUGI I OPŁATY DODATKOWE 

 

CENNIK USŁUG I OPŁAT DODATKOWYCH 

USŁUGA/ OPŁATA CENA UWAGI 

Przyjęcie urodzinowe 

do dziesięciu osób 

 
350,00 zł 

1. Oferta obejmuje: 

a) 90 minut zajęć w basenie z 
animatorem, 

b) 45 minut zabaw z animatorem  

w sali warsztatowej Centrum 

Kultury i Rekreacji, 
c) poczęstunek. 

2. Zakup tortu we własnym zakresie. 

3. Wymagany zadatek w wysokości 100,00 zł. 

 
Przyjęcie urodzinowe 

udział dodatkowego 

uczestnika powyżej 

dziesięciu osób 

 
 

35,00 zł 

Opłata za wystawienie 

karnetu/duplikatu karnetu 

 
2,00 zł 

Opłata dotyczy wszystkich obiektów 
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN. 

Opłata za 
zgubienie/zniszczenie 

paska transponderowego 

 
50,00 zł 

 

Opłata za zgubienie żetonu 

szatniowego 

 
30,00 zł 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Duplikat karnetu wydaje się na podstawie paragonu potwierdzającego doładowanie karnetu lub 

potwierdzenia płatności kartą płatniczą doładowania karnetu. 

2. W przypadku niedostępności Centrum Kultury i Rekreacji (pływalnia, siłownia, sala 

warsztatowa) czas obowiązywania karnetów jest wydłużony proporcjonalnie o czas 

niedostępności usług. 

3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 
 


