
PROGRAM  BEZPŁATNYCH  NAUK  PŁYWANIA 
ORAZ 

AQUA  AEROBICU 
DLA  MIESZKAŃCÓW  KRAPKOWIC.

   Terminie: 01.07.2015 -31.08.2015                 Miejsce: Krapkowicka Pływalnia „Delfin” Sp. z o. o.
                                                                                               ul. Wrzosów 2, 47-300 Krapkowice 

1. NAUKA PŁYWANIA 
- GRUPA I – podstawowa. Wtorki i czwartki godzina 12:00, czas trwania 45min.
Dzieci  w wieku 6-8 lat,  które  nie  uczestniczyły wcześniej  w zajęciach  nauki  pływania. 
W  ramach  zajęć  uczestnicy  będą  się  uczyli  zanurzania  twarzy  oraz  nurkowania, 
podstawowych ćwiczeń wypornościowych oraz ruchów lokomocyjnych w wodzie, pływanie 
z deską na strzałkę i na plecach. 
- GRUPA II – Wtorki i czwartki godzina 13:00, czas trwania 45min.
Dzieci  w wieku od 8  lat,  które  uczestniczyły wcześniej  na  zajęcia  nauki  pływania  i  są 
oswojone  z  wodą.  Uczestnicy  na  zajęciach  będą  doskonalić  dotychczas  poznane  style 
pływackie oraz zdobywać nowe umiejętności pływackie. 

2. AQUA AEROBIC  Wtorek 20:00, czas trwania 45min.
Aqua aerobic (gimnastyka w wodzie) to ćwiczenia skierowane dla pań, które chcą zażywać 
ruchu, bez obaw na urazy i kontuzje. Zajęcia są przeznaczone dla pań w każdym wieku oraz 
różnych  umiejętnościach  pływackich  i  ruchowych.  Brak  umiejętności  pływania  nie  jest 
przeciwwskazaniem  do  uczestnictwa  w  zajęciach.  Uczestnicy  są  podzieli  na  grupy  ze 
względu na umiejętności oraz sprawność ruchową, a program jest dostosowany do poziomu 
grupy.  Gimnastyka  wzmacnia  mięśnie,  poprawia  sprawność  i  samopoczucie,  a  co 
najważniejsze nie wpływa niekorzystnie na stawy i kręgosłup.

ZAPOTRZEBOWANIE: 
 Ad.1 Do  przeprowadzenia  zajęć  nauki  pływania  wykorzystamy  dwa  tory  w  basenie 
sportowym oraz część strefy rekreacyjnej do oswajania dzieci z wodą. Sprzęt jaki będzie 
wykorzystywany do zajęć a jest na wyposażeniu obiektu to makarony i deski. Pozostały 
sprzęt niezbędny do nauki pływania zapewni Manta Group Adrian Wyrobek. 
Ad.2 Do  przeprowadzenia  zajęć  Aqua  aerobicu  wykorzystamy  dwa  tory  w  basenie 
sportowym oraz sprzęt nagłaśniający . Sprzęt jaki będzie wykorzystywany do zajęć a jest na 
wyposażeniu  obiektu  to  makarony i  deski.  Pozostały niezbędny sprzęt  zapewni   Manta 
Group Adrian Wyrobek

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę posiadającą stosowne uprawnienia do prowadzenia 
zajęć. Wszyscy uczestnicy zajęć prowadzonych przez naszych instruktorów są ubezpieczeni 
od skutków nieszczęśliwych wypadków związanych z zajęciami. 
Każdy uczestnik  zajęć  bądź  prawny opiekun  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  będzie 
zobowiązany  do  zapoznania  się  z  regulaminem  i  podpisania  kwestionariusza 
zgłoszeniowego, który znajduje się w kasie pływalni Delfin.

Wzór regulaminu i kwestionariusz w załączeniu.

             


