


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  imienne karnety wejściowe, obowiązujące przez cały semestr zostaną wysłane 
 w formie 

karnet upoważnia do wejścia na pływalnię bez dodatkowych opłat dla osób 
korzystających z zajęć grupowych i indywidualnych

 

1,5 godziny - dla zajęć trwających 60 minut

prosimy o przyprowadzenie dzieci na płytę basenową 
5 minut  przed rozpoczęciem zajęć tak, aby lekcje 
rozpoczynały się punktualnie

po zajęciach prosimy o punktualne 
odebranie dziecka od instruktora

informator

elektronicznej na adres email

1 godzina - dla zajęć trwających 30 minut

do przebieralni można przejść najwcześniej 15 minut 
przed godziną rozpoczęcia zajęć

prosimy o przybycie minimum 15 minut przed zajęciami

w przypadku zamknięcia drzwi wejściowych należy wcisnąć kod: 0106# 



JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZAJĘĆ?
Woda to zupełnie inne środowisko, z którym trzeba się oswoić. 
By od pierwszych zajęć czuć się swobodnie należy zadbać, by nasze pociechy były 
dobrze do nich przygotowane :)

CO ZABRAĆ NA BASEN? 
 

hcyndow
 sazcdop ęis ławusz ein yb ,ynźul az ćyb eżom ein( ywoleipąk jórts yndogyW  .1

harców i skoków do wody / slipki do pływania przylegające do ciała, 
wiązane na sznurek - nie spodenki (luźne spodenki ograniczają 

aindurtu
 żydg ,son acąjawyrkaz aksam ot ałyb ein yb ymisorp – eikcawyłp ikralukO  .2

ona naukę wypuszczania powietrza pod wodą. Okulary są wymagane 
zajęć. Gwarantują swobodę podczas nurkowania, delikatnych 

oraz zapewniają płynne przeprowadzenie zajęć.
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okryć, unikając wychłodzenia.

 z ikpalk ądęb ezsjeinzceipzebjan hcyzsdołmjan ald - ewonesab ikpalK  .5
zabezpieczeniem pięty, by stopa nie wysuwała się z klapka.

 
yb e,nżaW

 .wósołw od nopmazs einlautnewe ,ileipąk od nyłp - ewotelaot yrobyzrP  .6
zabierać również ze sobą krem do twarzy, chroniący przed 

z chlorem.

 romuh yrboD  .7 

najlepiej 
komfort pływania).

od pierwszych 
chlapnięć wodą po buzi 

wysuszeniem po kontakcie 

informator



WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

LISTOPAD GRUDZIEŃ
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NIEOBECNOŚCI

ODRABIANIE NIEOBECNOŚCI

O nieobecnościach należy informować 
minimum 24 godziny przed zajęciami,
tylko i wyłącznie drogą mailową na adres plywanie@family-life.pl  

Odrabiać można zajęcia, które zostały zgłoszone w terminie podanym powyżej 
(punkt „NIEOBECNOŚCI”).

ZDARZENIA LOSOWE
W przypadku zdarzeń losowych (np. awaria na basenie), zajęcia zostaną 
przełożone na inny termin.

KONTAKT
W sprawach bieżących, związanych z nauką pływania:
WOJTEK tel. 881 745 385, plywanie@family-life.pl

ADRES PŁYWALNI:
Pływalnia w Przedszkolu Niepublicznym Baśniowy Zameczek
ul. Bukowa 12
05-500 Piaseczno

informator



Family Life to nie tylko szkoła pływania – to sposób życia na sportowo. To szkoła sportu, pasji i przygody.

Z nami Jest Lux!
Serdecznie zapraszamy do łączenia z nami pasji sportów letnich i zimowych.

FAMILY LIFE
Szkoła Sportów Letnich i Zimowych
ul. Patriotów 110 lok. 215, 04-844 Warszawa
K: +48 881 745 385; +48 577 921 882
E:  plywanie@family-life.pl


