
CENNIK NAUKI PŁYWANIA 
 

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. 

 
 
 
 

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 za jego wydanie, zgodnie z cennikiem usług i opłat 
dodatkowych; rozdział I, punkt 4, pozycja 3. 

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

 


