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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2019/2020 
 

Szkoła Pływania Orka 

Data:  

Dane uczestnika 

Imię:  

Nazwisko:  

Data urodzenia:  

Wiek:  

Adres:  

Imię i nazwisko opiekuna   

Telefon kontaktowy opiekuna   

Przedmiot zgłoszenia: 

 zajęcia oswajające z wodą z rodzicem (od 3 do 5 lat) 

 nauka pływania (od 5 roku życia)- mały basen 

 doskonalenie pływania – basen sportowy 

 KOREKTA WAD POSTAWY 

OGÓLNE INFORMACJE  

Opłaty za kurs przyjmowane są w formie przelewu lub gotówką  

Numer rachunku: 38 1090 2141 0000 0001 1691 0308  

W tytule: imię i nazwisko dziecka oraz dzień zajęć. 

Istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności – co najmniej dzień 

przed nieobecnością (np. przez SMS).  

W przypadku niestawienia się na umówiony termin odrabiania i niezgłoszenia nieobecność możliwość 

odrabiania przepada bezpowrotnie.  

Za nieobecności podczas kursu pieniądze nie będą zwracane. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na 

następny miesiąc. 

Do szatni można wejść na 10 min. przed zajęciami i opuścić ją 15 min. po zakończeniu lekcji. 

Po przekroczeniu czasu nauki pływania + dodatkowego czasu technicznego, w sumie 70 min. Rodzic 

zobowiązany jest do opłacenia w Kasie basenu dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu, według 

obowiązującej stawki 30 gr/min 

 Zajęcia można obserwować wyłącznie z trybun.  

 Termy Jakuba zabraniają Rodzicom siedzenia na murkach basenowych i obserwowania zajęć 

oraz przebywania na hali basenowej bez wykupionego biletu wstępu. 

Deklaruje, że dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwwskazań do brania udziału w 

zajęciach, pływania i przebywania w wodzie. 

 TAK  NIE, Przeciwwskazania:……………………. 
 

* Proszę zaznaczyć prawidłowe kwadraty symbolem „x”. 

RODO 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Unuczek Orka z siedzibą w Brzegu, ul. Krótka 1/6 . Możesz się z nim skontaktować 

telefonicznie: 698 086 230 lub mailowo: info@orkaszkolaplywania.pl 

W dalszej części tego dokumentu będzie on nazywany „Administratorem”. 
2) Jedynym sposobem pozyskiwania Twoich danych osobowych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego podczas podpisywania oświadczenia 

o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Szkoły Pływania Orka. 

3) Formularz nie wymaga podawania żadnych danych wrażliwych, a jedynie tych, które są niezbędne do przystąpienia do zajęć. 
Podanie tych danych jest dobrowolne (ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach). 

6) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) Oświadczenie o przystąpieniu do zajęć nauki pływania, która umożliwi świadczenie usług z zapewnieniem najwyższych standardów i jakości. 

b) W celach kontaktowych i informacyjnych takich jak: odwołanie zajęć, spotkania organizacyjne, dodatkowe treningi, zawody czy zmiany w 

planie, kwestie rozliczeń finansowych. 

c) W celach związanych jedynie z naszą działalnością , takich jak wydruk zaświadczeń o uczestnictwie czy zakończeniu zajęć, zaproszeń, ankiet 
diagnozujących. 

7) To Twoje dane osobowe, więc masz prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania w takim zakresie, który umożliwi nam i Tobie realizację oświadczenia (o udziale w  zajęciach organizowanych 
przez instruktorów Szkoły Pływania Orka) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Możesz też sam dokonać modyfikacji danych osobowych 

oraz udzielić lub wycofać zgody na wykorzystanie Twoich danych w celach marketingowych i handlowych. 
8) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartego oświadczenia lub do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 

dotyczących umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 
9) Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 



Regulamin Szkoły Pływania Orka 

1.  Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu zajęć. 

2. Cena zajęć obejmuje: wstęp na basen, rezerwację toru, ubezpieczenie, opiekę instruktora. 

3. Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu Krytej Pływalni, na której 

odbywają się zajęcia nauki pływania. 

4. Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić, czy 

nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, również z przyczyn od niego nie zależnych. 

Opłata za zajęcia wówczas przechodzi na następny miesiąc. 

6. Uczestnicy kursu zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktorów oraz ratowników. 

7. Każdy uczestnik winien mieć strój kąpielowy, klapki, okulary do pływania oraz ręcznik. 

8.  Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione. 

9. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na halę basenową. Dzieci zostaną odebrane i odprowadzone 

przez instruktorów do szatni (lub pod schody prowadzące do sauny w Termach Jakuba). 

10. Rodzice mogą przebywać na hali basenowej i korzystać z basenu w trakcie trwania zajęć nauki 

pływania wyłącznie po opłaceniu biletu wstępu na basen w kasie Term Jakuba. 

11. Jeżeli rodzice chcą po zajęciach zostać z dzieckiem na basenie, należy po lekcji nauki pływania podejść 

do Kasy i wybić kluczyk dziecka z nauki pływania. Następnie nabić na nowo w Kasie opłacając dziecku 

pobyt na basenie. 

12.  Osoby asekurujące swoje dzieci podczas zajęć oswajających z wodą winny mieć strój kąpielowy 

zgodny z regulaminem basenu. 

13. Zajęcia dla dzieci i dorosłych trwają 45 min, a dla dzieci w wieku 3-5lat - 30 min (zajęcia oswajające z 

wodą). 

14. Do szatni można wejść na 10 min przed zajęciami i opuścić ją 15 min po zakończeniu lekcji. 

15. Po przekroczeniu czasu nauki pływania + dodatkowego czasu technicznego, w sumie 70 min  Rodzic 

zobowiązany jest do opłacenia w kasie basenu dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu nauki 

pływania, według obowiązującej stawki 30 gr/min 

16. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Za zgubiony kluczyk do szafki z rzeczami pobierana jest opłata w kasie Term Jakuba w kwocie 80 zł, w 

przypadku odnalezienia się kluczyka opłata jest zwracana. 

18. Istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (np. przez SMS) 

najpóźniej dzień przed absencją.  

Termin odrobienia należny ustalić z instruktorem, nie później niż 2 tygodnie od momentu nieobecności 

na zajęciach. W przypadku niestawienia się na umówiony termin i niezgłoszenia nieobecność 

możliwość odrabiania przepada bezpowrotnie. 

19. Za nieobecności podczas kursu pieniądze nie będą zwracane. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą 

na następny miesiąc ani następny kurs. 

20.  Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane. 

21. Wpłata jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 

22. Opłatę dokonujemy z góry za 2-miesiące lub za kurs w zależności od ustaleń z instruktorem. 

23. Opłaty za kurs przyjmowane są w formie przelewu lub gotówki. 

Rachunek bankowy numer: 38 1090 2141 0000 0001 1691 0308  

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy oraz dzień zajęć 

(np. Jaś Kowalski, IX-X, Poniedziałek ). 

24. Szkoła Pływania Orka odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed lekcją i po 

jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie). 

 

…………………………………………………… 
Podpis 

 


