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Letnia Szkółka Pływania dla Dzieci 2021 

 

UWAGA!  

 

W związku z pandemią obowiązują zmienione zasady korzystania z pływalni,  

z którymi należy się zapoznać, podobnie jak z Regulaminem pływalni. 

Informacje dostępne są na stronie pływalni MOSiR  https://mosir.rumia.pl/plywalnia 

 

W wakacje MOSiR organizuje Letnią Szkółkę Pływania dla Dzieci. Wewnątrz budynku 

pływalni obowiązuje noszenie maseczek do czasu przebrania się na zajęcia. W zajęciach 

mogą uczestniczyć jedynie dzieci potrafiące samodzielnie przebrać się w szatni – 

wejście rodziców/opiekunów jest ograniczone jedynie do holu wejściowego (również w 

maseczkach) w celu przekazania dziecka instruktorowi. Rodzice/opiekunowie w czasie 

zajęć muszą przebywać poza obiektem pływalni. 

Zajęcia w każdym turnusie będą prowadzone następująco: 

1. NAUKA – grupy początkujące na torze wypłyconym 

o zakres: podstawowa nauka dla dzieci nieumiejących  pływać 

o wiek uczestników:  7-10 lat, roczniki 2011, 2012, 2013, 2014 

o dni zajęć: poniedziałki, środy i piątki 

o godziny rozpoczęcia: 8.15,  9.45,  11.15,  12.45,  14.15 

o czas trwania jednej lekcji: 45 minut 

o ilość lekcji w turnusie: 6 

o cena: 6 x 5 zł = 30 zł 

2. ROZWÓJ – grupy umiejące pływać na torach głębokich 

o zakres: nauka dla dzieci umiejących pływać 

o wiek uczestników:  7-10 lat, roczniki 2011, 2012, 2013, 2014 

o dni zajęć: wtorki, czwartki, soboty 

o godziny rozpoczęcia: 8.15,  9.45,  11.15,  12.45 

o czas trwania jednej lekcji: 45 minut 

o ilość lekcji w turnusie: 6 

o cena: 6 x 5 zł = 30 zł 

 

 

https://mosir.rumia.pl/plywalnia


3. DOSKONALENIE – grupy starsze, pływanie stylami na torach głębokich 

o zakres: technika pływania dla dzieci starszych 

o wiek uczestników:  11-15 lat, roczniki 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

o dni zajęć: wtorki, czwartki, soboty 

o godziny rozpoczęcia: 14.15,  15.45 

o czas trwania jednej lekcji: 45 minut 

o ilość lekcji w turnusie: 6 

o cena: 6 x 5 zł = 30 zł 

 

Terminy (dni) zajęć w poszczególnych grupach: 

I     turnus  19 lipca – 31 lipca (zapisy w dniach 7 – 20 czerwca) 

NAUKA:  19, 21, 23, 26, 28, 30 lipca godz. 8.15,  9.45,  11.15,  12.45,  14.15 

ROZWÓJ: 20, 22, 24, 27, 29, 31 lipca godz. 8.15,  9.45,  11.15,  12.45 

DOKONALENIE : 20, 22, 24, 27, 29, 31 lipca godz. 14.15,  15.45 

II    turnus 2 sierpnia – 14 sierpnia  (zapisy w dniach 19 lipca – 1 sierpnia) 

NAUKA:  2, 4, 6, 9, 11, 13 sierpnia  godz. 8.15,  9.45,  11.15,  12.45,  14.15 

ROZWÓJ:  3, 5, 7, 10, 12, 14 sierpnia godz. 8.15,  9.45,  11.15,  12.45 

DOKONALENIE :  3, 5, 7, 10, 12, 14 sierpnia godz. 14.15,  15.45 

III   turnus 16 sierpnia – 28 sierpnia  (zapisy w dniach 2 – 15 sierpnia) 

NAUKA:  16, 18, 20, 23, 25, 27 sierpnia  godz. 8.15,  9.45,  11.15,  12.45,  14.15 

ROZWÓJ: 17, 19, 21, 24, 26, 28 sierpnia godz. 8.15,  9.45,  11.15,  12.45 

DOKONALENIE :  17, 19, 21, 24, 26, 28 sierpnia godz. 14.15,  15.45 

Zapisów i opłacenia zajęć można dokonać wyłącznie osobiście w recepcji pływalni 

w wyznaczonych terminach. 

Z uwagi na zmieniającą się i niepewną sytuację epidemiczną zapisy na dany turnus 

odbywać się będą tylko i wyłącznie w  podanych terminach (nie ma możliwości 

zapisania dziecka na wszystkie turnusy). Ilość dzieci w grupach będzie dostosowywana 

do aktualnych na dany moment wytycznych Min. Zdrowia. 

Dla dzieci posiadających rumską Kartę Dużej Rodziny 50% zniżki. 

Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych i e-mailowych. 

Prosimy nie zgłaszać dzieci młodszych i starszych. Będziemy weryfikować wiek przy 

rozpoczęciu zajęć.  

Prosimy też o informację, jeśli wcześniej zgłoszone dziecko z jakiegokolwiek powodu 

nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach, aby nie blokować miejsca innym. 

 

UWAGA! Przerwa techniczna na pływalni 21.06-18.07.2021.  

Zapisy w tym czasie będą niemożliwe, a kontakt telefoniczny może być utrudniony. 


