
Najczęściej zadawane pytania 
szkoły pływania KOLNA 

 
Jak wyglądają zajęcia nauki pływania? 
Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości kursantów. Zajęcia grupowe zróżnicowane 
są ze względu na wiek i umiejętności. Każde dziecko lub osoba dorosła wybierze dla siebie 
odpowiednią grupę tak aby jak najwięcej korzystać z lekcji. 
 
Jak zapisać się na zajęcia grupowe lub indywidualne? 
Na zajęcia grupowe lub indywidualne najprościej zapisać się przez formularz zgłoszeniowy 
"REJESTRACJA ON-LINE" dostępny na stornie internetowej www.kolna.pl w zakładce "szkoła 
pływania" lub mailowo: szkolaplywania@kolna.pl. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia i udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. 
 
Od jakiego wieku mogę zapisać dziecko na kurs? 
Zajęcia grupowe oraz indywidualne przeznaczone są dla dzieci od 4 roku życia. 
Jest to umowna granica wieku gdzie dziecko powinno wykonywać polecania instruktora. Są 
dzieci które w wieku 3 lat koncentrują się, słuchają i korzystają z zajęć. Zdarzają się również 
dzieci starsze, które nie są jeszcze gotowe na zajęcia, dlatego decyzja należy do rodziców. 
 
Ile trwa grupowy kurs nauki pływania? 
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu o tej samej godzinie. Jedna edycja grupowego 
kursu nauki pływania trwa 12 tygodni. Jest to 10 zajęć plus 2 tygodnie na odrabianie 
nieobecności. W trakcie roku szkolnego odbywają się 3 edycję kursów. Pierwszy; wrzesień-
grudzień, drugi; styczeń-marzec, trzeci; kwiecień-czerwiec. W okresie wakacji prowadzimy  
wakacyjne-przyspieszone kursy. Szczegółowe informacje dot. terminów znajdują się w 
aktualnościach na stronie www.kolna.pl. 
 
Ile trwają zajęcia? 
Zajęcia grupowe oraz indywidualne trwają 45min. Wyjątek stanowią zajęcia dla niemowląt 
które trwają 30min.  
 
Jak liczne są grupy? 
Zajęcia prowadzone są w grupach od 4 do 10 osób. Grupy początkujące oraz dla 
najmłodszych dzieci są max. 6 osobowe, grupy zaawansowane liczą max.10 osób. 
 
Czy podczas zajęć mogę być razem z dzieckiem? 
Od rodziców zależy czy chcą być blisko przy dziecku, pływać obok na torze, czy obserwować 
dziecko np. z kawiarni. Zalecamy aby na pierwszych zajęciach dzieci najmłodszych rodzice 
byli obecni aby pomóc dzieciom w adaptacji w nowym miejscu.  
 
W które dni i w jakich godzinach odbywają się zajęcia grupowe? 
Zajęcia odbywają się do poniedziałku do soboty. Od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 
do 22:00, w soboty od 9:00 do 14:00.  
 



W które dni i w jakich godzinach odbywają się zajęcia indywidualne? 
Termin zajęć indywidualnych zależy od dostępności instruktorów oraz wolnych torów na 
basenie. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego instruktor skontaktuje się z Państwem i 
zaproponuje możliwe terminy. 
 
Jaki jest koszt zajęć? 
Koszt jednej edycji grupowego kursu pływania to 270zł. Koszt zajęć indywidualnych to 55zł. 
W okresach promocyjnych istnieje możliwość korzystania ze zniżek dla stałych Klientów oraz 
rodzeństwa. 
 
Co dzieje się kiedy nie ma mnie na zajęciach, czy muszę to zgłosić? 
Nie ma konieczności zgłaszania nieobecności na zajęciach grupowych. Maksymalnie dwie 
nieobecności podczas kursu można odrobić na końcu kursu w 11 i 12 tygodniu. Jeśli 
nieobecności będzie więcej niż dwie nie ma możliwości odrobić zajęć - lekcje przepadają. 
 
Jak dobrać właściwy poziom i co dzieje się jeśli umiejętności dziecka będą odbiegały od 
grupy? 
Do odpowiednich grup kursanci dobierani są pod względem wieku (dzieci) oraz umiejętności. 
Podczas rozmowy telefonicznej nasz instruktor zada pytania które pozwolą dobrać 
odpowiedni poziom oraz ustalić dogodną dla Państwa godzinę. Wszystko zweryfikują 
również pierwsze zajęcia. Jeśli okaże się, że kursant trafił do nieodpowiedniej grupy 
instruktor zaproponuje zmianę grupy. 
 
 
 
 
 


