WAKACJE Z AQUASFERĄ
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie do skorzystania z wakacyjnych promocji WCR-S
Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA. Można z nich skorzystać od 29 czerwca do 31

sierpnia.
WAKACYJNE PROMOCJE:
Klienci indywidualni: w dni powszednie w godzinach 8.00-20.00 do każdego zakupionego biletu
ulgowego (dla dzieci i młodzieży do 25 roku) lub rodzinnego – druga godzina gratis (oferta dotyczy
tylko klientów indywidualnych)
Dotyczy: e-karta
Nie dotyczy: KDR, Benefit Systems, Fit Flex, Fit Profit, OK System.
Oferta nie obowiązuje w weekendy i święta.
Grupy: od poniedziałku do piątku: 1 godzina – 10 zł, 2 godziny – 15 zł
weekend i święta: 1 godzina – 12 zł, 2 godziny – 16 zł
(co 10 osoba gratis)
Uwaga: promocje nie łączą się.
Zajęcia na basenie podczas wakacji:
1. Wakacyjne kursy pływania
Dla osób początkujących: poniedziałek, środa, piątek
5-7 lat – godz. 17.00-17.40
11+ – godz. 17.40-18.20
Terminy: 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 lipca 2015 roku
Zajęcia odbywają się na wypłyconej części basenu olimpijskiego. Aby wykupić kurs, należy zgłosić
się do kasy basenowej, dokonać rezerwacji, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz uiścić opłatę w
wysokości 200 zł.
Uwaga: liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 15 osób). O uczestnictwie w danym kursie
decyduje kolejność zgłoszeń.
Wykupienie i jednoczesne zarezerwowanie kursu nauki pływania możliwe jest za pomocą karty
abonamentowej. Kaucja za kartę wynosi 10 zł.
2. Doskonalenie pływania z mastersami – gratis
W cenie biletu wstępu na basen – dla każdego chętnego umiejącego już pływać, w każdy
poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18.30-19.30
Terminy: 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 lipca 2015 roku
Zgłoszenie w kasie basenu, na podstawie formularza zgłoszeniowego.
3. Zajęcia water polo
Zajęcia z pływackim Klubem Kormoran Olsztyn – w każdy poniedziałek i środę sierpnia w godz.
18.30-20.00, w cenie biletu wstępu na basen.
Zajęcia prowadzi trener pływania i piłki wodnej Cezary Niedziałek, absolwent AWF Warszawa, były
zawodnik kadry narodowej.
Telefon kontaktowy: 602 515 773
4. Zajęcia aqua animacji

Według grafiku na sierpień – w cenie wstępu biletu na basen.
Szczegóły: www.aquasfera.olsztyn.eu
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