
                   

Інформація про доступність басейнів для дітей і шкільної молоді з міста Любліна в період літніх канікул 2022 р.

Назва і адреса школи Телефон Дні доступу Години доступу Принципи
користування

Примітки

Початкова школа №5 
ul. Smyczkowa 3
20-844 Lublin

81 741 75 10 внутр.
3

27.06. – 15.07.2022 
у робочі дні

09.00–13.00 Вхід вільний для учнів 
люблінських шкіл.

Вимагається учнівський квиток. 
Діти до 10 років входять під опікою 
дорослих (дорослий купує квиток). 
Обов’язкова купальна шапочка і 
шльопанці. 

Початкова школа №23 
ul. Podzamcze 9
20-126 Lublin

81 444 44 08 25.06.2022 субота

26.06.2022 неділя

27.06. – 01.07.2022

9.00–10.30
13.00–14.30

11.15–12.45
15.00–16.30

9.00–10.30
13.00–14.30

Вхід вільний для учнів 
люблінських шкіл.

Вимагається учнівський квиток, 
купальна шапочка і шльопанці. 
Забезпечується опіка рятівника.

Початкова школа №28 
ul. Radości 13
20-530 Lublin

508 337 574 
керівник 
спортивних об’єктів

27.06. - 13.07.2022
понеділок, середа,
п’ятниця

09.00 – 10.45 Вхід вільний для учнів 
люблінських шкіл.

Вимагається учнівський квиток. 
Максимальна кількість осіб на один 
вхід – 20.

Початкова школа №30 
ul. Nałkowskich 110
20-470 Lublin

81 744 61 10 04.07. –15.07.2022
w dni robocze

15.00 –16.30 Вхід вільний для учнів 
люблінських шкіл.

Вимагається учнівський квиток, 
купальна шапочка, шльопанці, 
рушник, рідке мило.

Початкова школа №51 
ul. Bursztynowa 22 

81 527 88 80 24.06.2022 12.45–16.15 Вхід вільний для учнів 
люблінських шкіл.

Вимагається учнівський квиток. 
Забезпечується нагляд рятівника. До 



                   

20-576 Lublin 27.06. – 01.07.2022 09.00–16.15 басейну можна ввійти на 60 хвилин. 
Обов’язкове дотримання правил 
басейну. Максимальна кількість осіб –
30. Обов’язкова купальна шапочка, 
перед входом на басейн потрібно 
обов’язково сполоснутися під душем 
і пройти через ванночку для ніг.

Комплекс 
загальноосвітніх шкіл №5 
ul. Rzeckiego 10
20-637 Lublin

81 525 70 12 27.06. – 08.07.2022
(у робочі дні)

9.00–14.00
(вхід о кожній 
повній годині, 
останній – о 
13.00)

Вхід вільний для учнів 
люблінських шкіл.

Вимагається учнівський квиток. 
Забезпечується опіка рятівника.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.


