Pływalnia Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
Police

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Pływalnia policka zlokalizowana jest przy ul.
Siedleckiej na terenie Zespołu Szkół im. I.
Łukasiewicza. Budynek usytuowany jest ok. 17 km na
północ od centrum Szczecina, przy Rondzie Pionierów
Polic, bardzo blisko przystanków komunikacji
miejskiej oraz Linii Samorządowej, a w sezonie
letnim: Działkowej i Plażowej. W okolicy, na terenie
szkoły i poza nią znajdują się nieodpłatne miejsca
parkingowe. W sąsiedztwie basenu położony jest
Skwer Jana Pawła II. Niedaleko znajdują się również
Przychodnia „SPEC-MEDICA” oraz Szpital Kliniczny nr
1.
Pływalnia Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w
Policach jest obiektem uczęszczanym nie tylko przez
dzieci, młodzież szkolną i pracowników tejże placówki,
ale także przez wielu mieszkańców Polic i okolicznych
miejscowości. W godzinach przedpołudniowych w
tygodniu pływalnia dostępna jest wyłącznie dla
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół, wszystkich szkół
podstawowych z Polic, gminy Police, a także kilku
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szkół szczecińskich. Po południu mogą z niej
korzystać wszyscy zainteresowani uiszczając
odpowiednią opłatę wg cennika pływalni. Opłaty nie są
pobieranie od uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza, którzy mogą wejść na basen za
okazaniem legitymacji szkolnej. Pływalnia Zespołu
Szkół posiada wymiary 25 x 12,5 m, a jej głębokość
wynosi od 1,40 m do 1,90 m. Basen podzielony jest na
6 torów. Odbywają się tutaj różnego rodzaju zajęcia,
takie jak: nauka pływania dla przedszkolaków i
dorosłych, gimnastyka korekcyjna w basenie i na sali
gimnastycznej, aqua aerobic, aqua spinning, jak
również aerobic na sali gimnastycznej. Z basenu w
wyznaczonych dniach i godzinach korzysta także
Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"
Police. Istnieje możliwość wynajęcia toru
jednorazowo, a także długoterminowo. Można także
wynająć cały basen. Oprócz zajęć na basenie
skorzystać można także z sauny i siłowni.
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