
obowiązuje od 01.12.2022


Cennik zajęć oraz regulamin płatności  
w Szkółce Sportowo-Rekreacyjnej Frajda s.c. 

Gabriela i Łukasz Nawalaniec 
sezon zimowy (grudzień-marzec) 

Cennik: (podane cenny są cenami netto) 

• Pakiety różnych zajęć sportowych i rekreacyjnych: 
dotyczy stałych klientów, korzystających z zajęć przez cały rok kalendarzowy 

• Jednorazowy udział w zorganizowanym treningu: 

• Nauka i doskonalenie pływania: 

Pakiet Cena

Miesięczny udział w zajęciach: 

4 razy w tygodniu (16 zajęć w miesiącu)

590 PLN 

W przypadku rodzeństwa 550 PLN

Miesięczny udział w zajęciach: 

3 razy w tygodniu (12 zajęć w miesiącu)

550 PLN

W przypadku rodzeństwa 510 PLN

Miesięczny udział w zajęciach: 

2 razy w tygodniu (8 zajęć w miesiącu)

470 PLN 

W przypadku rodzeństwa 425 PLN

Pakiet Cena

Jednorazowy udział w zajęciach /1 godzina 90 PLN 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Pakiet Cena

Miesięczny udział w zajęciach:

1 raz w tygodniu (4 zajęcia w miesiącu)

195 PLN 
(cena zawiera wstępy na basen)

Miesięczny udział w zajęciach:

2 razy w tygodniu (8 zajęć w miesiącu)

325 PLN 
(cena zawiera wstępy na basen)
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• Jednorazowy udział w zajęciach dodatkowych: 

• Dodatkowe treningi narciarskie dla dzieci zrzeszonych w Frajdzie: 
dotyczy stałych klientów, korzystających z zajęć przez cały rok kalendarzowy 

• Treningi narciarskie dla dzieci niezrzeszonych w Frajdzie: 

Adnotacja: Cena obejmuje koszt treningu oraz koszt przejazdów wyciągiem Trenera (z 
wyłączeniem zajęć indywidualnych). Frajda umożliwia zakup karnetu po preferencyjnych cenach. 
Udział w treningach wymaga wcześniejszej rezerwacji poprzez formularz zgłoszeniowy i 
dopełnienie wszystkich formalności. Brak dopełnienia formalności w określonym czasie skutkuje 
anulowaniem szkolenia. Rezygnacje z zarezerwowanego treningu należy zgłosić najpóźniej w 
przeddzień szkolenia, w każdym innym przypadku zostaje naliczona cała kwota. Opłacone 
treningi można wykorzystać do końca danego sezonu narciarskiego po uprzednim ustaleniu 
terminu. Całkowitego zwrotu dokonujemy tylko w przypadku kontuzji poświadczonej opinią 
lekarską.


Udział Cena

Udział w zajęciach dodatkowych (feryjnych) 60 PLN

W przypadku rodzeństwa 60 PLN

Udział Cena

Zajęcia indywidualne  /1 godzina 115 PLN 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Grupa 2 osób  /1 godzina 95 PLN /osoba 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Grupa 3 osób  /1 godzina 85 PLN /osoba 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Grupa 4-5 osób  /1 godzina 65 PLN /osoba 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Grupa 6-8 osób  /1 godzina 60 PLN /osoba 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Udział Cena

Zajęcia indywidualne  /1 godzina
 130 PLN 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Grupa 2 osób  /1 godzina 110 PLN /osoba 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Grupa 3 osób  /1 godzina 100 PLN /osoba 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Grupa 4-5 osób  /1 godzina 80 PLN /osoba 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)

Grupa 6-8 osób  /1 godzina 75 PLN /osoba 
(cena nie zawiera kosztów wyciągu)
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Regulamin płatności: 

I. Korzystanie z pakietów 
1. Każde kolejne zajęcia wykorzystane przez dziecko poza pakietem będą naliczone zgodnie z 

cennikiem z pakietu.

2. Cennik dla dzieci korzystających z zajęć sezonowo: ceny zgodnie z pakietami + 20%.

3. Pakiet treningowy ważny jest w trakcie jednego, bieżącego miesiąca rozliczeniowego.

4. Co miesiąc można zmienić i zadeklarować odpowiedni pakiet zajęć.

5. Możliwe jest odrobienie niewykorzystanych zajęć z poprzedniego miesiąca zamiast 

procentowej zniżki za nieobecności w ciągu następnego miesiąca kalendarzowego. 

6. W przypadku nieobecności dziecka w zajęciach odliczana jest opłata za Szkółkę w kolejnym 

miesiącu.

A. Tydzień nieobecności (z rzędu): -10%

B. Dwa tygodnie i więcej nieobecności (z rzędu): -20%

C. Wyjątkowe sytuacje (wyjazdy, choroby itp.): -30%

7. Odliczeń udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku choroby i wyjazdów. 

8. Odliczenia w opłacie miesięcznej Szkółka może nie udzielić w przypadku nie informowania 

przez rodziców o ewentualnych nieobecnościach, bądź nagminnych absencji na zajęciach. 

9. Szkółka nie ma obowiązku udzielania odliczeń w każdym następującym po sobie miesiącu 

(dotyczy jednego dziecka).


II. Ubezpieczenie 
10. Każde dziecko należące do Szkółki „Frajda” powinno posiadać polisę ubezpieczeniową NNW, 

która obejmuje ubezpieczonego ochroną na terytorium całego świata 24h na dobę, także  w 
trakcie zajęć sportowych. Ochroną są także objęte zdarzenia w życiu codziennym (koszt 
składki rocznej podawany do indywidualnej wiadomości Rodzica w momencie reaktywacji lub 
zawiązania polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie pokrywają rodzice, kwestii formalnych 
dokonuje Szkółka).


11. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednakże nie ubezpieczenie dziecka jest na 
odpowiedzialność Rodzica, wówczas Rodzic podpisuje stosowne oświadczenie, iż świadomy 
jest tego, że zajęcia sportowe, są zajęciami podwyższonego ryzyka i  świadomy jest losowych 
zdarzeń, które mogą mieć na nich miejsce, a także jest świadom, iż Jego dziecko nie jest 
objęte ubezpieczeniem w trakcie wyjazdów, wycieczek organizowanych przez szkółkę Frajda 
na terenie Polski i za granicą.


III. Płatności 
12. Termin płatności za zajęcia wynosi 5 dni od wystawienia rachunku.

13. Bezpośrednio przed zajęciami opłacają Państwo koszt karnetu oraz ewentualnego transportu.

14. Obiekty sportowe opłacane są z kaucji, którą wnoszą Państwo na początku każdego 

miesiąca.

15. Pakiet treningowy opłacany jest z góry za każdy miesiąc.

16. Pod koniec każdego miesiąca naliczana jest opłata za wstępy na obiekty sportowe (pływalnia, 

sala gimnastyczna).


IV. Zapisy inne 
17. Zapisanie dziecka do grupy sportowej oraz sekcji bezwzględnie obliguje do informowania nas 

o ewentualnych nieobecnościach. 

18. W związku z ponoszoną odpowiedzialnością szkoleniową nad powierzanymi dziećmi, Szkółka 

„Frajda“ nie wyraża zgody na uczestniczenie w zajęciach o takiej samej lub podobnej formie w 
innych instytucjach, szkółkach, klubach, akademiach itp.


V. Organizacja zajęć w okresie trwania pandemii COVID-19 
19. W treningach organizowanych przez Szkółkę Sportowo-Rekracyjną Frajda Zakopane może 

uczestniczyć dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 
lub w izolacji.


20. Dzieci mogą być przyprowadzane na zajęcia przez osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcje dróg oddechowych.
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21. W przypadki, gdy zajęcia odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym, do momentu wejścia na 
salę i wyjścia z sali po zajęciach, gdzie odbywają się zajęcia zarówno Rodzice, Opiekunowie 
jak i dzieci przebywają w maseczkach ochronnych osłaniających usta i nos.


22. Przy wejściu na salę ćwiczeń uczestnicy zajęć obowiązkowo dezynfekują ręce.

23. W razie zaobserwowania u uczestnika zajęć objawów mogących wskazywać na infekcję 

górnych dróg oddechowych, w szczególności kaszel, uczestnik będzie musiał być 
niezwłocznie odebrany z miejsca zajęć.


VI. Podsumowanie 
24. Każdy rodzic zobowiązany jest do podjęcia decyzji na temat udzielenia zgody lub nie w 

zakresie użytkowania wizerunku dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych Szkółki 
„Frajda“. W tym celu należy uzupełnić odpowiedni wzór zgody udostępniany przez Szkółkę 
przy zapisie dziecka.


25. Rodzice lub Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez firmę Frajda (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochrony danych) informujemy, że administratorem danych Państwa dziecka 
jest Szkółka Sportowo Rekreacyjna Frajda s.c. Gabriela i Łukasz Nawalaniec NIP 7361728927 
z siedzibą w Zakopanem przy ul. Brzozowskiego 29 34-500 Zakopane w celach: związanych z 
celem działalności firmy, promocji działalności prowadzonej przez firmę oraz realizacji umowy 
na podstawie art.6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odbiorcą Państwa 
danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania  danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. Państwa dane będą przechowywane w zakresie niezbędnym dla 
dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia 
celu. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu   do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania 
danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@frajda.zakopane.pl.


26. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z zapoznanie i zaakceptowaniem postanowień niniejszego 
regulaminu oraz cennika zajęć.


27. W sprawach nie uregulowanych, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory 
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy.


Z poważaniem,

Gabriela i Łukasz Nawalaniec
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