Dzień Dobry ☺
Na początku pragnę Państwu serdecznie podziękować za wybór szkoły pływania Vitalswim.

Startujemy:
Poniedziałek – 17.09

Środa - 19.09 Czwartek – 20.09 Sobota – 22.09

Na pierwsze zajęcia proszę przyjechać około 30 minut szybciej ( np. zajęcia o 17:00;
spotykamy się 16:30 ) celem przekazania Państwu karnetów.

WAŻNE:
Bardzo prosimy o wpłatę należności do 7.09.2018 za miesiąc wrzesień:
Poniedziałek: 2 zajęcia ( 54 zł / 50 zł )
Środa: 2 zajęcia ( 54 zł / 50 zł )
Czwartek: 2 zajęcia ( 54 zł / 50 zł )
Sobota: 2 zajęcia ( 54 zł / 50 zł )
Koszt zajęć:
27 zł / 60 min / dziecko z wejściem w cenie ( dla nowych klientów )
25 zł / 60 min / dziecko z wejściem w cenie ( kontynuacja nauki pływania w Vitalswim,
rodzeństwa, zajęcia 2x/tydz.)
-> Bardzo dziękuję za wykonanie przelewu do 7.09.2018 ( piątek ) gdyż jest to finalizacja
rezerwacji miejsca dla dziecka/dzieci.
Dane do Płatności:
09 1050 1588 1000 0092 1392 9061
szkoła pływania Vitalswim Tomasz Siodłok
ul. Gagarina 41/2 41-818 Zabrze
TYTUŁ PRZELEWU: Imię i nazwisko Dziecka/dzieci, dzień, godzina, miesiąc
Np. Jan Kowalski środa 17:00 Listopad

Informacje dotyczące zajęć:
1. Lekcja nauki i doskonalenia pływania trwa 60 minut ( Składa się na to rozgrzewka,
część główna zajęć oraz czas dla dzieci na skoki, zjeżdżalnię itp. )
2. Po okazaniu karnetu ( będę wręczał na spotkaniu ) u Pani na kasie otrzymują Państwo
zegarek dla dziecka/ dzieci na zajęcia.
3. Jeżeli Rodzice chcą sobie popływać to w momencie gdy mamy zajęcia naszej szkółki
można nabyć bilet po niższej cenie.
4. Prosimy na zajęcia przyjeżdżać około 15-20 minut wcześniej. Pozwoli to Państwu na
spokojne pobranie zegarków ( możliwe kolejki przy kasach ), przebranie dzieci
i punktualne rozpoczęcie zajęć ☺
5. Po dzieci można wejść na nieckę pływalni na 5 minut przed zakończeniem zajęć.
Odbieramy pociechy i jeżeli istnieje potrzeba pomagamy w przebraniu w szatni
( obowiązują klapki ).
6. Dzieci powinny mieć ze sobą: czepek, okularki – proponujemy takie z decathlonu za
10 zł ☺, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, żel/szampon. Można nosić własne suszarki.
7. Prosimy o poświęcenie po wyjściu z szatki troszkę czasu na dokładne wysuszenie.
Dzieci mogą w tym czasie sobie coś zjeść i zregenerować siły po zajęciach ☺
8. Możliwość odrabiania po wcześniejszym ustaleniu z Trenerem – prosimy zgłaszać
chęć odrobienia zajęć. Wspólnie znajdziemy najlepszy dzień i godzinę.
9. Nieobecność także prosimy zgłaszać. Wystarczy SMS: Kamila nie będzie dzisiaj na
basenie. Bardzo nam to pomaga gdyż mamy możliwość proponowania odrabiania
zajęć w tym momencie dla innych dzieci.
10. Dla rodzeństw: jeżeli 1 dziecko ma 2 nieobecności istnieje możliwość odrobienia 2
zajęć przed 2 dzieci.
11. Zajęcia u nas nie przepadają – możliwość odrabiania do czerwca 2019.
12. PŁATNOŚCI prosimy regulować PRZED rozpoczęciem nowego miesiąca.
13. W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić ☺ 668372145
Dla nas cel jest prosty – zadowolone dzieci. Dzięki temu efekty przyjdą szybko.
Specjalistyczny sprzęt jaki posiadamy pomoże nam uatrakcyjniać lekcje ☺

Pozdrawiam i do zobaczenia ☺

