NAUKA PŁYWANIA
O kadrze szkoleniowej
Nazywam się Paweł Gajewski, jestem szefem szkolenia w Proswimming. Poza ukończeniem
studiów kierunkowych na warszawskiej AWF zdobyłem też kwalifikacje do prowadzenia zajęć
w wodzie. Pracowałem w wielu placówkach oświatowych, szkoląc dzieci od 4 do 18 roku życia,
a także dorosłych uczestników.

Dlatego właśnie postanowiłem stworzyć firmę
szkoleniową działającą w oparciu o najwyższe
standardy. Współpracuję ze starannie dobraną
kadrą instruktorską, która spełnia moje oczekiwania maksymalnego zaangażowania oraz
pełnych kwalifikacji do pracy w wodzie.

Zarządzanie firmą opieram na 3 filarach:

Godność jednostki

Najwyższy poziom
wykonania

Służenie ludziom

Nasze zajęcia prowadzi kilkunastu instruktorów.
Szczegóły na stronie: www.proswimming.pl

Kiedy i gdzie działamy?
Od 2013 roku prowadzimy szkolenia pływackie na terenie Warszawy. Obecnie odbywają się
w dwóch lokalizacjach:

pływalnia Nowa Fala przy
ulicy Kajetana Garbińskiego 1
(Warszawa Wola)

pływalnia CSR WUM przy
ulicy Księcia Trojdena 2C
(Warszawa Ochota)

Najważniejsze informacje o szkoleniu
Szkolenie pływackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzimy codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach 16.00-21.00. Nastawiamy się na regularną pracę, przynajmniej raz w tygodniu (optymalny efekt przynoszą ćwiczenia dwa razy w tygodniu). Większość zajęć odbywa się
z rezerwacją toru, a początkujący zaczynają w płytkiej i ciepłej wodzie. Na tym etapie instruktorzy
prowadzą zajęcia z wody.

Dla dzieci, młodzieży
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Koszty i zasady rozliczenia
Współpracę nawiązujemy na czas nieokreślony z możliwością jednomiesięcznego
rozwiązania umowy. Faktura wystawiona jest pierwszego dnia każdego miesiąca z terminem
płatności 10 dni. Szczegółowy cennik dla każdego z obiektów znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej: www.proswimming.pl

Jak się zapisać? Dowiedz się więcej
Najlepiej zapisać się przez formularz na naszej
stronie internetowej www.proswimming.pl („Zapisy
na naukę pływania”). Oddzwonimy najszybciej, jak
to możliwe. Możesz także zgłosić się telefonicznie
504 620 347 lub mailowo: info@proswimming.pl

Zachęcamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

504 620 347
info@proswimming.pl

