
Komunikat nr 11 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 4 marca 2022 r. 

o wysokości opłat za zajęcia sportowe  

organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT  

w ramach cyklu pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”  

1. Ustala się wysokości opłat miesięcznych (karnetu) od uczestnika w zajęciach sportowych, 

organizowanych dla studentów, doktorantów, pracowników i emerytów ZUT przez Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT w ramach cyklu pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”: 

Rodzaj zajęć  Wielkość grupy 

Opłata 

miesięczna – 

karnet* 

hala sportowa 

Opłata 

miesięczna – 

karnet* 

basen 

Opłata 

miesięczna – 

karnet* 

korty tenisowe 

Ćwiczenia aerobowe  15-osobowa 70,00 zł   

Profilaktyka bólów kręgosłupa  
15-osobowa 70,00 zł   

10-osobowa 80,00 zł   

Joga  
15-osobowa 70,00 zł   

10-osobowa 80,00 zł   

Ćwiczenia w wodzie  15-osobowa  100,00 zł  

Pływanie – nauka i doskonalenie  30-osobowa  100,00 zł  

Badminton – nauka i doskonalenie 12-osobowa 70,00 zł   

Tenis stołowy – nauka i doskonalenie 16-osobowa 70,00 zł   

Tenis ziemny – nauka i doskonalenie 6-osobowa 130,00 zł   

Tenis ziemny – nauka i doskonalenie 

(w sezonie wiosna-jesień)  
6-osobowa   130,00 zł 

Zajęcia sportowe w terenie  15-osobowa 60 zł 60 zł 60 zł 

 
* wysokość opłaty od uczestnika za udział w zajęciach ustalona dla podanej wielkości grupy 

2. Karnet (opłata miesięczna) obejmuje opłatę za 4-godzinne zajęcia w danym cyklu. 

3. W przypadku niewykorzystania w pełni karnetu w danym cyklu traci on ważność. 



4. Opłaty dokonuje uczestnik przelewem na konto bankowe nr 46 1090 0004 9269 0212 6001 

7050 do 10. dnia miesiąca z dopiskiem „imię i nazwisko, rodzaj zajęcia, za miesiąc”, np. „joga, 

kwiecień 2022 r.”. 

5. Zajęcia są uruchamiane po zgłoszeniu się wymaganej liczby uczestników, określonej 

dla wielkości grupy, która jest wskazana w tabeli dla poszczególnych rodzajów zajęć 

sportowych. 

6. Z dniem 31 marca 2022 r. traci moc komunikat nr 13 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2017 r. 

7. Komunikat obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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