Dzień Dobry☺
Na początku pragnę Państwu serdecznie podziękować za wybór szkoły
pływania Vitalswim.
Startujemy:
Wtorek – 14.09 Środa - 15.09 Czwartek – 16.09 Sobota – 18.09
Na pierwsze zajęcia proszę przyjechać około 15-20 minut szybciej ( np.
zajęcia o 17:00; spotykamy się 16:40 PRZED KASAMI ) aby spokojnie
przygotować się do zajęć J

Koszt zajęć OLIMPIJCZYK GLIWICE:
30 zł / dziecko z wejściem w cenie
Koszt zajęć NEPTUN GLIWICE:
35 zł / dziecko z wejściem w cenie
-> Bardzo dziękuję ZA WYKONANIE PRZELEWU DO 2.09.2021
( czwartek ) gdyż jest to finalizacja rezerwacji miejsca dla
dziecka/dzieci.

Bardzo prosimy o wpłatę należności do 2.09.2021 za miesiąc
Wtorek: 3 zajęcia ( 90 zł) Olimpijczyk Gliwice
Wtorek: 3 zajęcia ( 105 zł) Neptun Gliwice
Środa: 3 zajęcia ( 105 zł ) Neptun Gliwice
Czwartek: 3 zajęcia ( 105 zł ) Neptun Gliwice
Sobota: 2 zajęcia ( 70 zł ) Neptun Gliwice
Kolejne miesiące do wpłat opisane dokładnie w harmonogramie na
rok 2021/2022
WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA PONIŻSZY NR
KONTA:
Dane do Płatności:
Nr konta: 09 1050 1588 1000 0092 1392 9061
Szkoła pływania Vitalswim Tomasz Siodłok
ul.Gagarina 41/2 41-818 Zabrze
TYTUŁ PRZELEWU: Pływalnia / Imię i nazwisko uczestnika /
Miesiąc, za który wnoszona jest opłata
PRZYKŁAD: Neptun / Jan Kowalski / wrzesień

Informacje dotyczące zajęć:
1.

Lekcja nauki i doskonalenia pływania składa się z: rozgrzewki,
część głównej zajęć oraz czasu dla dzieci na skoki.

2.

WAŻNE: Prosimy, aby 2 sztuki umowy mieli Państwo wypisane i
zabrane ze sobą na 1 zajęcia. Wydamy Państwu karnet celem
okazywania na kasie, natomiast umowy odbierzemy przed
zajęciami, podbijemy i jeden egzemplarz oddamy (można podejść
w trakcie zajęć dziecka).

3.

Po okazaniu karnetu ( będę wręczał przed zajęciami ) u Pani na
kasie otrzymują Państwo zegarek dla dziecka/ dzieci na zajęcia.
( dotyczy Neptun Gliwice I Olimpijczyk Glwiice )

4.

Prosimy na zajęcia przyjeżdżać około 15 minut wcześniej. Pozwoli
to Państwu na spokojne pobranie zegarków ( możliwe kolejki przy
kasach ), przebranie dzieci i punktualne rozpoczęcie
zajęć☺ Zegarki są wydawane na 10 minut przed ich
rozpoczęciem.

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 I MASKI ).
Nie ma możliwości, aby rodzice przebywali na pływalni
(wyjątkiem jest korzystanie z usług basenu J

6.

Dzieci powinny mieć ze sobą: czepek, okularki – proponujemy
takie z decathlonu ☺, strój kąpielowy, klapki, ręcznik,
żel/szampon. Można nosić własne suszarki.

7.

Prosimy o poświęcenie po wyjściu z szatni 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.

NIEOBECNOSĆ 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 1 zajęć przez 2 dzieci.

11.

Zajęcia u nas nie przepadają – możliwość odrabiania do czerwca
2022.

12.

PŁATNOŚCI BARDZO prosimy regulować PRZED
rozpoczęciem nowego miesiąca.

13.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić☺668372145
Jesteśmy dla Państwa. Pozytywne nastawienie, dużo uśmiechu J

Dla nas cel jest prosty – zadowolone dzieci. Dzięki temu efekty przyjdą
szybko. Specjalistyczny sprzęt jaki posiadamy pomoże nam
uatrakcyjniać lekcje☺ Pozytywne nastawienie, dużo uśmiechu to
recepta na sukces J
Pozdrawiam i do zobaczenia☺
Tomasz Siodłok
Szkołą Pływania Vitalswim
Fabryka Przygody – Produkujemy Wasze wspomnienia
(www.FabrykaPrzygody.com.pl)

