
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Zajęcia dla dzieci z elementami nauki i doskonalenia pływania 

WAKACJE Z AQUAPARKIEM 2018  
 

Imię i nazwisko dziecka:  

Data urodzenia:  Wiek:    ……….  lat 

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy do 

rodzica/opiekuna prawnego: 
 

 

Wybrany termin zajęć  (należy wstawić X) 

 2 - 6 lipca 2018 r.        30 lipca – 3 sierpnia 2018 r.      

16 – 20  lipca 2018 r.           6 – 10 sierpnia 2018 r. 

 

Godzina zajęć:              9.30 – 10.15          10.30 – 11.15       

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mego dziecka w zajęciach z elementami nauki/doskonalenia* pływania. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminów i zarządzeń 

obowiązujących na terenie obiektu, a także do zapoznania mego dziecka z obowiązującymi zasadami.  

Stan zdrowia dziecka jest mi znany i umożliwia mu udział w ww. zajęciach sportowych. W razie wypadku 

wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie oświadczam, że  

w przypadku nie poinformowania organizatora zajęć o chorobie lub niepełnosprawności mogącej pogarszać 

stan zdrowia dziecka podczas zajęć, organizator zwolniony jest od odpowiedzialności, za ewentualny 

uszczerbek na zdrowiu dziecka. 

Jako rodzic/opiekun prawny zabezpieczam dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu. 

Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędnych w procesie naboru i weryfikacji 

uczestników zajęć.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach informuje, że: Administratorem pobranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, funkcję Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku 

pełni Dorota Miszkiel, nr telefonu 87/562 62 24, e-mail: dorota.miszkiel@aquapark.suwalki.pl; Podane dane osobowe będą 

przetwarzane w celu wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz w celu realizacji i wykonania 

zajęć, przez czas trwania zajęć i przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane. Przysługujące prawa to: 

prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo 

przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. 

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, ani przekazywane do osób 

trzecich.  
 

Suwałki, dnia …………… 2018 r.          ………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie: 
 

Nr zgłoszenia: …………  Data wpływu: ……………..2018 r. godzina: ………. 
 

Grupy początkujące       Grupa doskonalenia pływania 

Nr grupy Godz. zajęć Przydzielona grupa ( X)  D1  10.30 - 11.15  

P1  
9.30 – 10. 15 

         

P2      

P3 10.30 - 11.15        …………………………………………. 

         Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie



Regulamin zajęć z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 

pn. WAKACJE Z AQUAPARKIEM  

organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w obiekcie Aquapark przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach 
 

1. Uczestnikiem zajęć może zostać dziecko w wieku od 6 do 16 lat, które zostanie zgłoszone 

osobiście przez rodziców/opiekunów na podstawie odpowiedniego formularza we 

wskazanym terminie oraz w ramach wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest uregulowanie opłaty wpisowej  

w wysokości 30 zł (płatne przy zapisie). 

2. Dowodem uiszczenia opłaty za zajęcia jest wydana w kasie pływalni karta uczestnictwa. 

Karta ta jest warunkiem wstępu dziecka na zajęcia – należy okazać ją wraz z legitymacją 

szkolną lub innym dokumentem tożsamości przy każdym wejściu na zajęcia (legitymacja jest 

niezbędna w celu potwierdzenia danych uczestnika). Prowadzący ma prawo odmówić 

uczestnictwa w zajęciach osobom, które nie zostały wpisane na listę uczestników. 

3. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pływania, posiadających niezbędne kwalifikacje 

zawodowe, i odbywają się w grupach maksymalnie 15-osobowych.   

4. W ramach zajęć dziecko ma do dyspozycji czas 70 min. pobytu w strefie basenowej,  

w tym 45 minut zajęć z instruktorem oraz 25 minut łącznie na przebranie się przed i po 

zajęciach. Czas liczony jest od momentu przekroczenia bramki wejściowej przez dziecko do 

momentu rozliczenia przy kasie. Po upływie 70 minut naliczana jest dopłata w kasie według 

cennika usług (tj. 20 gr. za każdą rozpoczętą minutę). 

5. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest przestrzegać dni i godzin, na które jest zapisany. 

Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia na zajęcia najpóźniej 5 minut przed ich 

rozpoczęciem. Po czasie rozpoczęcia organizator nie gwarantuje wejścia na zajęcia.  

6. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu należności bądź części wniesionej 

opłaty wpisowej. Nie ma możliwości odrabiania niewykorzystanych zajęć. 

7. W części szatniowej basenu (przebieralnie, szatnie, natryski) należy używać obuwia typu 

klapki, które powinny stanowić (oprócz kostiumu) integralną część wyposażenia osoby 

korzystającej z pływalni, natomiast w części mokrej basenu obowiązuje tzw. „strefa bosej 

stopy”. 

8. Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie Aquaparku organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

9. Z tytułu zagubienia paska do szafek basenowych rodzice/opiekunowie ponoszą 

odpowiedzialność finansową w kwocie 35 złotych. 

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są bezwzględnie stosować się do poleceń instruktorów 

prowadzących zajęcia. Prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje 

wynikające z niedostosowania się do poleceń i wskazówek instruktorów. 

11. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych 

dziecko/rodzice/opiekunowie powinni o tym poinformować instruktora. 

12. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu przez dziecko uczestniczące  

w zajęciach odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. 

13. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz 

Regulaminu obiektu Aquapark, jak również innych obowiązujących na terenie obiektu 

przepisów. 
 

Oświadczam, iż zapoznałam/-łem się z powyższym Regulaminem zajęć i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

Suwałki, dnia …………… 2018 r.    ………………………………………. 
        Czytelny podpis rodzica/opiekuna 


