
                                                           CENNIK swimmER  
                                                                                                    dla dzieci 8 tygodni- 2,5 roku (Brynów)

40 kolejnych wejść- 1040 zł /26 zł*/ (1,5,6,7,8,9)  

25 kolejnych wejść-   725 zł /29 zł*/ (1,5,6,7,8,9)

15 kolejnych wejść-   570 zł /38 zł*/ (1,2,3,5,8,9)

10 kolejnych wejść-   400 zł /40 zł*/ (1,2,3,5,8,9) 

  5 kolejnych wejść-   225 zł /45 zł*/ (1,2,3,5,8,9)

20 dowolnych wejść-  960 zł /48 zł*/ (1,4,5,9)

10 dowolnych wejść-  520 zł /52 zł*/ (1,4,5,9)

Jednorazowe wejście- 60 zł (1,9)

Cennik wejść z majtkami jednorazowymi****:

40 kolejnych-    1120 zł
25 kolejnych-      775 zł
15 kolejnych-      600 zł
10 kolejnych-      420 zł
  5 kolejnych-      235 zł
20 dowolnych- 1000 zł
10 dowolnych-   540 zł
Jednorazowe-       62 zł



1. Cena** obejmuje 30 minutowy udział osoby dorosłej i dziecka.

2. Karnet ważny podczas kolejnych tygodni*** zajęciowych. Zajęcia niewykorzystane w ramach ważności karnetu

nie podlegają przeniesieniu na inny termin. Wyjątek stanowi choroba dziecka poparta oświadczeniem

                lekarskim (lub wpisem do książeczki zdrowia) i zgłoszeniem odwołania zajęć do piątku poprzedzającego

                zajęcia. Zgłoszenia sobotnie i niedzielne nie są uwzględniane. Wykorzystanie nieobecności musi nastąpić

                zaraz po ustaniu ważności karnetu.

        3.     Możliwość odwołania zajęć z tytułu ''zawieszenia'' bez konieczności podania przyczyny na 1 tydzień. Od

                 stycznia do lutego i od maja do września na 2 tygodnie. Maksymalna ilość tygodni ''zawieszenia'' wynosi: 2.

        4.     Karnet ważny 6 miesięcy (10 dowolnych wejść), 10 miesięcy (20 dowolnych wejść) od daty wystawienia

                obejmujący dowolnie wybrane zajęcia w okresie jego obowiązywania***. Obowiązuje każdorazowe zapisanie

                się na zajęcia. Jedynym sposobem rezerwacji jest przesłanie do piątku sms'a o treści: imię i nazwisko osoby

                dorosłej podane przy pierwszej rezerwacji, godzina do której przypisany jest karnet. Sobotnie lub niedzielne

                zgłoszenia rezerwacji wymagają ustaleń telefonicznych. Zgłoszenie zawsze dotyczy najbliższych zajęć.

                Organizator, w przypadku braku miejsc, ma prawo do wskazania innej godziny.

        5.     Bonifikata cenowa po zakupie karnetów o łącznej wartości 1000 zł- 5 %, 2000 zł i więcej- 10 %. Warunkiem     

                 uzyskania bonifikaty jest okazanie wcześniej zakupionych karnetów. Bonifikata nie obejmuje ceny majtek do  

                 pływania.

        6.     Karnet ważny 25 (karnet 25 kolejnych wejść) lub 40 (karnet 40 kolejnych wejść) następujących po sobie

                tygodni*** zajęciowych. Zajęcia niewykorzystane w ramach ważności karnetu nie podlegają przeniesieniu na

                inny termin. Możliwość opłaty w 2 ratach (dotyczy tylko karnetu na 40 kolejnych wejść): I rata: 775 zł/ 825 zł z

                majtkami jednorazowymi (za 25 zajęć), II rata: 265 zł/ 295 zł z majtkami jednorazowymi (za 15 zajęć). Druga

                rata musi zostać opłacona przed upływem ważności pierwszej raty- brak wpłaty powoduje utratę ważności

                karnetu.

        7.    Możliwość odwołania zajęć z tytułu ''zawieszenia'' karnetu bez konieczności podania przyczyny na 2 (karnet

               25 kolejnych wejść), 3 (karnet 40 kolejnych wejść) dowolne tygodnie zajęciowe.

        8.    Wykorzystanie wejść z okresu ''zawieszenia'' wymaga wykupienia kolejnego karnetu (dowolnego rodzaju).

               Kolejny karnet należy nabyć przed upływem ważności dotychczasowego. Zgłoszenie ''zawieszenia'' musi być

               dokonane do piątku poprzedzającego planowaną nieobecność- sposób odwołania w punkcie 9. Zgłoszenia

               sobotnie i niedzielne nie są uwzględniane. Wejścia z okresu ''zawieszenia'' są wykorzystywane jako pierwsze

               w okresie obowiązywania nowo zakupionego karnetu (w przypadku zakupu karnetu na dowolne wejścia nie

               przedłużają jego ważności).

        9.    Jedynym sposobem ewentualnego odwołania zajęć jest przesłanie sms'a o treści: nieobecność, imię i

               nazwisko osoby dorosłej podane przy pierwszej rezerwacji, godzina rezerwacji, data/-y/ nieobecności. W

               celach reklamacyjnych należy zachować kopię wysłanego sms'a.

           * cena jednego wejścia przy 100% wykorzystaniu karnetu
        **  bonifikata cenowa dla drugiego z rodzeństwa- wejście w cenie 38 zł (jeśli uczestnictwo dotyczy tego samego weekendu) plus
              ewentualny koszt majtek do pływania 2 zł
      *** aktualna informacja o działaniu naszych oddziałów dostępna na witrynie internetowej www.swimmer.pl
    **** cennik zawiera koszt jednorazowych majtek do pływania w stosunku do jednych zajęć- 2 zł. Akceptujemy tylko jednorazowe  
              majtki dopływania HUGGIES LITTLE SWIMMERS oraz ROSSMANN BABYDREAM

    UWAGA !!! Wszystkie karnety są przypisane do określonej godziny. Ewentualna zmiana godziny jest uzależniona od możliwości
                          miejscowych w danej grupie
        UWAGA !!! Za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje zwrot jednorazowych majtek do pływania
          UWAGA!!! Ważność karnetów na 5, 10, 15 kolejnych wejść wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu
              UWAGA !!! Prosimy o rozważne zakupy- za niewykorzystane zgodnie z cennikiem zajęcia nie przysługuje rekompensata w    
                                   żadnej formie ;). Wyjątek stanowią okoliczności specjalne- w tym przypadku każdy dzień zajęciowy od dnia    
                                   ważności karnet rozliczany w cenie wejścia jednorazowego

                   UWAGA!!! Opłaty dokonywane są tylko w formie gotówki


