
Zasady nauki pływania na Basenie Arena w Żaganiu                                                 

przy ulicy Kochanowskiego 6 
 

 Nauka pływania i doskonalenie pływania na Basenie Arena w Żaganiu odbywa się w 

następujących formach: 

 

• Indywidualna nauka pływania 

• Nauka pływania w duetach i trio 

• Grupowa nauka pływania 

• Treningi pływackie 

 

Zasady zapisów na  zajęcia pływackie organizowane na Basenie Arena 

• Zapisy na zajęcia nauki przyjmowane są w biurze Basenu Arena od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00-15.00, bądź telefonicznie pod numerem 68 455 89 51 

•  Zgłoszenia uczestnika zajęć dokonuje osoba pełnoletnia podając następujące dane: 

1) Imię i nazwisko, oraz wiek dziecka 

2) Poziom umiejętności pływackich dziecka 

3) Numer telefonu kontaktowy osoby zgłaszającej 

4) Preferowane dni i godziny zajęć, oraz formę zajęć 

• Obsługa Basenu Arena po sprawdzeniu dostępności obsługi instruktorskiej, przekazuje 

telefonicznie informację zwrotną o aktualnych możliwościach skorzystania z  oferty Basenu 

w zakresie zajęć nauki pływania.   

• Dokonanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w grupie treningowej, grupie nauki pływania 

czy też terminu lekcji indywidualnej. Ważność zgłoszenia wynosi 6 miesięcy. 

• W przypadku lekcji indywidualnych, duetów i trio pełnoletnia osoba pobierająca naukę lub 

opiekun niepełnoletniej osoby pobierającej naukę zobowiązany jest przed pierwszymi 

zajęciami do wypełnienia w kasie „Formularza zgłoszenia odpłatnej nauki pływania”. 

• W przypadku nauki pływania w grupie oraz zajęć treningowych niezbędnym jest 

podpisanie stosownej umowy. 



CENNIK ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA: 

/ płatności należy dokonywać w kasie Basenu/ 

• Indywidualna nauka pływania- 60 zł / lekcja trwająca 55 minut + 20 minut na przebrane i 

przygotowanie się do zajęć/. Częstotliwość zajęć- 1 raz w tygodniu. 

• Nauka pływania w duecie i trio- 40 zł/osoba/ lekcja trwająca 55 minut + 20 minut na 

przebrane i przygotowanie się do zajęć/. Częstotliwość zajęć 1 raz w tygodniu. Jeżeli na 

lekcję przybędzie tylko jedna z umówionych osób i zajęcia odbędą się wówczas odpłatność 

wynosi tyle co za lekcję indywidualną czyli 60 zł. 

• Grupowa nauka pływania- 330 zł/opłata za kurs obejmujący 10 spotkań trwających 55 

minut + 20 minut za przebranie i przygotowanie się do zajęć. Płatność jednorazowo w dniu 

podpisania umowy. Zajęcia w małych grupach maksymalnie 8 osobowych. Częstotliwość 

zajęć 1 raz w tygodniu. W czasie kursu istnieje możliwość odrobienia 1 nieobecności. 

• Treningi pływackie zajęcia raz w tygodniu- opłatność za zajęcia wynosi - 40,00 zł 

miesięcznie (opłata stała w przypadku zajęć raz w tygodniu) + każdorazowy wstęp na 

basen. Płatność w dwóch okresach za miesiące październik-luty w kwocie 200 zł oraz za 

miesiące marzec-czerwiec w kwocie    160 zł. 

• Treningi pływackie zajęcia dwa razy w tygodniu - odpłatność za zajęcia wynosi 80,00 zł 

miesięcznie (opłata stała w przypadku zajęć dwa razy w tygodniu) + każdorazowo wstęp 

na basen. Płatność w dwóch okresach za miesiące październik-luty w kwocie 4000 zł oraz 

za miesiące marzec-czerwiec w kwocie    320 zł. 

KADRA INSTRUKTORSKA REALIZUJĄCA ZAJĘCIA NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA NA 

BASENIE ARENA: 

• Łukasz Parfianowicz 

• Artur Sawicki 

• Tomasz Muszyński 

• Karolina Wolska 

• Patryk Kozdroń 

• Ryszard Krupacz 

 

 



UWAGA! 

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Basenu Arena wstęp na obiekt jest płatny od 

momentu przekroczenia bramki wejściowej na pływalnię(§ 31 ust. 1). Dotyczy to również 

rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zorganizowanych zajęciach nauki pływania. 

Rodzic/opiekun dziecka pobierającego naukę pływania wchodząc do strefy płatnej 

zobligowany jest pobrać zegarek basenowy.  

Do wyboru są dwie opcje: 

- pobranie transpondera z darmowym 15 minutowym czasem na pomoc przy przebieraniu 

dziecka i przekazania go instruktorowi. Po przekroczeniu darmowego czasu naliczana jest 

opłata według obowiązującego cennika. 

- wykupienie biletu wstępu na pływalnię i korzystanie z obiektu. W obecnej sytuacji związanej 

ze stanem epidemii opcja ze względu na obowiązujące przepisy jest niedostępna. 

 

Jednocześnie przypominamy, że dzieci do lat 7 na terenie pływalni przebywają wyłącznie pod 

opieką dorosłego opiekuna, który musi opłacić swój pobyt (Regulamin ogólny Basenu § 19 

ust.4).  

Darmowy 15 minutowy wstęp dla opiekuna dziecka jest bonusem  dla osób korzystających z 

nauki pływania na Basenie Arena a nie obligatoryjną darmową wejściówką! 

Osoby, które odmawiają pobrania zegarka nie będą miały możliwości wejścia do strefy 

płatnej.  

 

Dokonanie zgłoszenia dotyczącego nauki pływania lub zajęć treningowych jest 

równoznaczne z zapoznaniem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO: 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO                       

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Arena Żagań sp. z o. o., ul. 

Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań, 



2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@arena.zagan.pl, 

3) dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie z 

obowiązującymi Warunkami rezerwacji boiska sztucznego tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, 

4) odbiorcami  danych osobowych Zamawiającego będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych, 

5) dane osobowe Zamawiającego przechowywane będą co najmniej przez okres niezbędny dla 

prawidłowego rozliczenia usługi lub upływ okresu zgłoszenia zapisu na zajęcia, 

6) Zamawiający posiada  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania, 

7) Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi, 

9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 

 


