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INFORMACJE DLA RODZICÓW OPIEKUNÓW 

MIEJSCE ZAJĘĆ: 

Pływalnia Zespołu Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42 44-200 Rybnik 

Dojazd na basen 

 

W GOOGLE MAPS PROSZĘ WPISAĆ ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH RYBNIK, gdyż adres kieruje w 
nieco inne miejsce. 

Osoby poruszające się na wózkach najlepiej jakby zaparkowały na dolnym parkingu, bliżej wejścia.  

Po wejściu do budynku kierujemy się w lewo do szatni (przed wejściem przebieramy obuwie, warto 
wziąć reklamówkę na buty), przebieramy się w szatni, korzystamy z natrysku i wchodzimy na basen. 
Prosimy przyjechać przed zajęciami, aby spokojnie się przebrać i o umówionej godzinie być już na 
basenie. 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ: 

Co zabrać na basen?  

To co zwykle zabieracie na basen, strój, klapki, ew. czepek (nie ma nakazu noszenia czepka), przed 
wejściem na basen należy skorzystać z toalety 😉 oraz prysznica 😉  

Dla maluszków –pampersy jednorazowe do pływania 

Dla starszaków, młodzieży dorosłych nie sygnalizujących potrzeb fizjologicznych stroje / majtki 
neoprenowe https://www.activebabyshop.pl/pl/c/Pieluchy-do-plywania/37 

Lub pampersy jednorazowe https://swimmed.pl/sklep/ 
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CENNIK ZAJĘĆ 

 Cena Termin ważności 
Pierwsze zajęcia - konsultacja Opłata jednorazowa 100zł - 
Karnet 4 wejścia 360 zł 1,5 miesiąca 
Karnet 8 wejść  720 zł 3 miesiące 
Karnet 12 wejść  1020 zł 4 miesiące 
Zajęcia grupowe 4 wejścia  200 zł 2 miesiące 

Faktury wstawiamy na dane podane przez Państwa (osoba prywatna, stowarzyszenie, fundacja), 
które prosimy przesłać na adres e-mail: agnieszka.bieniak@superfundacja.org.pl zawierające pełne 
dane: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, nip, ew. co dopisać w uwagach. 

W tytule przelewu podajemy numer faktury i imię i nazwisko, np.: 1/01/2021 – Jan Kowalski 

Po każdym zakończonym miesiącu wysyłamy rozliczenie miesięczne na podany adres e-mail. 

Umówione zajęcia można odwołać najpóźniej dzień przed ich rozpoczęciem. 

 

 


