
Oferta wynajmu pływalni dla szkół i przedszkoli

• 2 baseny, jeden duży pełnowymiarowy, przystosowany
do organizacji zawodów, drugi mały, kameralny dla
początkujących dzieci.

• Bezpłatny parking dla autokarów.

• 

• 

• Klarowność wody.

• Obiekt wyposażony w nagłośnienie.

• Widownia i bufet.

Parametry naszego obiektu:

Już dziś skorzystaj z naszej oferty.
Zapoznaj się z dołączoną umową i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Basen Duży

Grupom szkolnym oferujemy:

DO KAŻDEJ ZAKUPIONEJ GODZINY NA DUŻYM BASENIE 
GROTA SOLNA DLA DZIECI GRATIS!

Basen Mały

Grupom szkolnym i przedszkolnym oferujemy:

Zachęcamy do skorzystania z naszych basenów

e-mail: sekretariat@fundacjaelektrownirybnik.pl Fundacja Elektrowni Rybnik  

W związku ze zbliżającym się końcem semestru letniego, w celu ustalenia nowego grafiku pracy pływalni, zapraszamy
do składania formularzy zgłoszeniowych dotyczących terminów przyjazdu grup szkolnych w nowym roku szkolnym.

Temperatura wody powyżej 29°C.

www.fundacjaelektrownirybnik.pl

Wysoką jakość uzdatnianej wody z minimalną zawartością
chloraminu (zminimalizowane szczypanie oczu).

•  Głębokość 1m, 1,5 m, 3,5 m.

•  Cena bez nauki pływania: 110,00 zł.

•  Cena z nauką pływania: 140,00 zł.

•  Wykwalifikowaną kadrę ratowniczą (dwukrotny Mistrz
 Świata w ratownictwie wodnym - Mirosław Baran).
•  Wykwalifikowana kadrę instruktorską nauki pływania.
•  Naukę pływania dla grup szkolnych.
•  Możliwość zdobycia karty pływackiej i specjalnej karty
 pływackiej (żółty czepek).
•  Możliwość zorganizowania dzieciom (2 x w miesiącu
 w ramach zajęć) zabaw w wodzie, gier zespołowych.
•  Możliwość zorganizowania pokazowej lekcji ratownictwa
 wodnego.
•  4 tory przeznaczone dla grup szkolnych,
 1 tor ogólnodostępny.
•  Basen przygotowany do organizacji zawodów pływackich.

•  Wykwalifikowaną kadrę instruktorską nauki pływania.

•  Naukę pływania dla grup szkolnych i przedszkolnych.

•  Możliwość zorganizowania dzieciom (2 x w miesiącu
 w ramach zajęć) zabaw w wodzie, np. berek nurek,
 skaczące delfinki, poszukiwacze skarbów, powtórz to co ja,
 zabawy uspokajające lub gry zespołowe.

•  Obiekt wyposażony w nagłośnienie, istnieje możliwość|
 puszczenia bajkowej, dziecięcej muzyki.

•  Wysoką jakość uzdatnianej wody z minimalną zawartością
 chloraminu (zminimalizowane szczypanie oczu).

•  Głębokość od od 0,6 m do 0,9 m.

•  Cena bez nauki pływania: 60,00 zł.

•  Cena z nauką pływania: 80,00 zł.

ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik tel.: (+48) 32 42 10 300 lub (+48) 724 724 293 (Ewa Wala)


