
ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE   

„WODA MÓJ PRZYJACIEL”  

 ETAP „FOKI”                

na dzień 15.02.2022r.  

  

1. Program realizowany jest w pływalni Koncertowa, ul. Koncertowa 4 oraz w pływalni ZOS Hirszfelda ul. Hirszfelda 11 w 

Warszawie zarządzanych przez UCSiR.    

2. W Programie mogą uczestniczyć 6 letnie dzieci + jeden Rodzic/Opiekun dziecka, który czynnie uczestniczy w zajęciach.   

3. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów UCSiR w oparciu o przygotowany program nauczania.   

4. Podstawową jednostką czasu udostępnienia pływalni UCSiR jest 60min. w strefie płatnej (w tym: przygotowanie                   

do zajęć, zajęcia w wodzie, opuszczenie strefy mokrej - suszenie włosów wliczane jest do czasu jednostki podstawowej).  

5. W celu spełnienia wymogów: nie gromadzenia się oraz  zachowania bezpiecznego dystansu społecznego oraz innych  

określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, UCSiR przekazuje do dyspozycji 

Klientów - 15 min. dodatkowego niepłatnego czasu technicznego.  

                   

  

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć:  

  

  

          1545      1600  1600                      1630 1630          1645      + 15min. dodatkowego czasu technicznego  

  
  

  

Do 15min - czas na przygotowanie się do zajęć   

  

30 minut – czas zajęć realizowanych przez instruktora w wodzie   

  

15 min -  czas na indywidualne zabawy w wodzie i przygotowanie się do opuszczenia  strefy  

  

  

6. Uczestnictwo w zajęciach Programu „Woda Mój Przyjaciel” Etap „Foki”, możliwe jest po wcześniejszym dokonaniu 

rezerwacji (wybór dnia i godziny) oraz uiszczeniu opłaty.  

7. Opłatę za uczestnictwo w programie Klient wnosi w cyklach miesięcznych. Koszt zakupu miesięcznego karnetu 

uprawniającego do uczestnictwa w zajęciach jest wielokrotnością ceny 1 zajęć ( 17,00 zł.) x ilość zajęć wypadających w 

danym miesiącu. Do kosztów uczestnictwa w Programie należy doliczyć kwotę 25,00 zł. - jednorazowy koszt zakupu 

„Karty Klienta” (nie dotyczy osób, które posiadają Kartę Klienta UCSiR).  

8. Za przekroczenie czasu przebywania w strefie płatnej, obowiązuje dopłata w wysokości 0,40 zł. za każdą dodatkową 

minutę.  

9. W przypadku absencji na zajęciach Programu, UCSiR nie przewiduje przedłużania ważności zakupionego Karnetu                  

lub zwrotu środków za niewykorzystane wejście.  

10. Za każde niewykorzystane wejście, Klient może otrzymać jeden bilet ulgowy - pływanie rekreacyjne. Bilet, o którym 

mowa wcześniej ważny jest 30 dni od daty wystawienia.  

11. Sprzęt do zajęć zapewnia organizator.  

12. Wykupienie Karnetu i uczestnictwo w zajęciach Programu „Woda Mój Przyjaciel” Etap „Foki”, równoznaczne                                 

jest z akceptacją niniejszych zasad oraz innych regulaminów obowiązujących w Pływalni Koncertowa.  

13. UCSiR zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych zasad.   

  

 

                 

 

                Dyrekcja UCSiR  

  


