


maksymalnie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

przed pierwszymi zajęciami prosimy o przybycie  wcześniejco najmniej 15 minut
  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

- tunim 05

 

80 minut - dla zajęć trwających 60 minut

karnet Family Life należy okazać w recepcji klubu LAVO. Uczestnikowi zajęć  

basenowej.
miejsce zbiórki na pływalni wyznacza tabliczka z logo Szkoły Pływania Family Life 
oraz napisem „REZERWACJA”

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

rodzic może wejść do szatni oraz wprowadzić dziecko 
na halę basenową bez konieczności kupienia biletu na 

20 minut

po zajęciach prosimy o punktualne odebranie 
dziecka od instruktora

informator

elektronicznej na adres email

dla zajęć trwających 30 minut



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.

.ywokząiwobo no tsej ćawyłp ymyzcu hcyrótk an ,hcanesab an - kepezC  .3

 
min 

ęis uzar do hcaicęjaz op yb ,inlawyłp an ecwał an og ymaiwatsoz - kinzcęR  .4
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
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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:
Klub sportowy LAVO. 
ul. Geodetów 23E
Józefosław

informator



Regulamin korzystania z basenu LAVO.

.03.22-03.7 :hcanizdog w einneizdoc ąs etrawto ynuas ,nesaB  .1
Godziny otwarcia podczas świąt mogą ulec zmianie.

.hcynjycazinagro bul hcynzcinhcet nyzcyzrp z yferts icśonpętsod ynaimz ćśowilżom ejeintsI  .2

 isonop
 yrótk ,arotkurtsni/akinwotar icśoncebo yzrp oklyt ęis awybdo unesab yferts ez einatsyzroK  .3

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przebywających tu osób. Wszyscy 
strefy muszą podporządkować się poleceniom ratownika/instruktora.

 an ęis awybdo akinwotar/arotkurtsni icśonceboein sazcdop unesab yferts ez einatsyzroK  .4
własną odpowiedzialność.

 aiwubo ęnaimz ,intazs w ęis einarbezrp o ąs enozsorp unesab yferts ez ecąjatsyzrok ybosO  .5
na klapki basenowe.

.inezseik zeb ywoleipąk jórts ejuząiwobo einesab aN  .6
.hcycąjym wókdorś meicyżu z cinzsyrp ćąizw yżelan nesab an meicśjew dezrP  .7

.hcyłsorod bóso ąkeipo dop oklyt jewonesab eefrts w ąjawybezrp 01 tal od iceizD  .8
.ewonesab yhculeip w ćyżasopyw yżelan iceizd ełaM  .9

  ęis hcycąjudjanz bul mywźezrtein moboso jewonesab yferts ez ainatsyzrok ęis ejuzakaZ  .01
pod wpływem innych środków odurzających. Jednocześnie zabrania się palenia tytoniu, 
spożywania alkoholu i środków odurzających w tej str

 ,ydow od ćakaks ,unesab eicyłp op ćageib :onlow ein owtsńezceipzeb an udęlgzw eZ  .11
utrudniać pływania innym użytkownikom, wnosić szklanych przedmiotów, wprowadzać 
zwierząt, pływać w okularach optycznych, pływać w szkłach kontaktowych, posiadać ostrych 
przedmiotów (zegarki, biżuteria, kolczyki itp.).

 
 tamet an imajcamrofni z ęis einanzopaz o ąs enozsorp nuas yferts ez ecąjatsyzrok ybosO  .21

saun które znajdują się w szatni basenowej. Decydując się na przebywanie w saunach mają 
świadomość, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i czynią to na własną odpowiedzialność.

 ,ćatęimap yżelaN .hcywoleipąk hcajorts zaro hcakpalk w nuas od einezdohcwein o ymisorP  .31
że w wysokich temperaturach materiały syntetyczne zaburzają wydalanie potu i mogą 
podrażniać skórę. Prosimy o korzystanie z ręczników.

.yzsic einawohcaz o ymisorp nuas eefrts W  .41
 ieefrts bul intazs w enoiwatsozop yzcezr az icśonlaizdeiwopdo isonop ein utkeibo lenosreP  .51

basenowej.
 ćśonlaizdeiwopdo einawoktyżu idłowewarpein zezrp enawodowops ainezczsinz eiklezsw aZ  .61

 ponosi sprawca.
.eiwonukeipo bul ecizdor ązsonop ćśonlaizdeiwopdo hcintelein zezrp enawodowops ydokzs aZ  .71

.bóso 02 einlamyskam einśezcondej ćawybezrp eżom einesab W  .81
.łz 04 isonyw kyzculk ynoibugaz az atałpO  .92

korzystający z tej 

  

informator

i

i



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


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7

