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Karnet Instruktorski 

Czas Cena Okres ważności 

10 godz. 130,00 zł 30 dni 

30 godz. 360,00 zł 30 dni 

50 godz. 550,00 zł 60 dni 

100 godz. 1000,00 zł 90 dni 

Podane wyżej ceny są zgodne z załącznikiem nr 1 

WARUNKI ZAKUPU I UŻYTKOWANIA                                            
KARNETU INSTRUKTORSKIEGO 

1. Karnet instruktorski upoważnia do prowadzenia zajęć 
indywidualnej (maksymalnie 2 osoby) nauki i doskonalenia 
pływania na Pływalni ICDS. 

2. Zgodę na zakupienie karnetu wydaje Dyrektor ICDS. 

3. Karnet instruktorski jest imienny. 

4. Karnet instruktorski, w zależności od jego rodzaju, ważny jest przez 
okres trzydziestu, sześćdziesięciu lub dziewięćdziesięciu dni od daty 

jego zakupu. 

5. Karnet można doładować po wykorzystaniu wszystkich godzin lub 
po upływie okresu ważności, niewykorzystana kwota nie przechodzi 
na następny okres ważności. 

6. Osoby ubiegające się o wydanie zgody na zakup karnetu 
zobowiązane są dostarczyć do sekretariatu ICDS:  

1) podanie do Dyrektora ICDS, zawierające zapis, że zajęcia będą 

prowadzone na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby ubiegającej 

się o zgodę Dyrektora ICDS, oraz zobowiązanie się do przestrzegania 

wszystkich regulaminów obowiązujących w ICDS, 

2) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć 

nauki i doskonalenia pływania, 

3) ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia nauki i doskonalenia pływania.  

7. Osoba, która otrzymała zgodę na prowadzenie indywidualnej nauki 
i doskonalenia pływania, akceptuje pisemnie wszystkie warunki 
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zakupu i użytkowania  karnetu instruktorskiego i zobowiązuje             

się do ich  przestrzegania. 

8. Po przekroczeniu limitu czasu, automatycznie naliczana jest opłata 
za kolejne minuty (0,25 zł/min). 

9. ICDS nie zwraca pieniędzy za zakupiony i niewykorzystany karnet. 

10. Osoby posiadające karnet instruktorski prowadzą zajęcia na swoje  
wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. 

11. Posiadacz karnetu instruktorskiego zobowiązany jest                            
do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących                   
w ICDS. 

12. Posiadacz karnetu instruktorskiego łamiący regulamin lub niniejsze 
warunki zakupu i użytkowania karnetu instruktorskiego, będzie 
miał cofniętą zgodę do prowadzenia indywidualnej nauki i 
doskonalenia pływania, bez zwrotu pieniędzy za zakupiony karnet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


