
                                                         BOLESŁAWIECKI PARK WODNY ORKA 

UMOWA - ZGŁOSZENIE NA ZAJĘCIA – ROK SZKOLNY 2022/2023 

                                                 nr ………………………….. z dnia ………………………………… 

 Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………… 

 Imię i nazwisko dziecka/uczestnika………………………………………………………………..                                      

 Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………….. 

RODZAJ ZAJĘĆ: 

- Nauka pływania indywidualna – 45 min. wiek …………………… 

- Nauka pływania grupowa – 45 min.  wiek …………………… 

- Doskonalenie pływania – 45 min  wiek …………………… 

Instruktor ……………………………………………………………………………………… 

Dzień/ dni tygodnia……………………………………………………………………….. 

1. Warunkiem wstępu jest okazanie każdorazowo przed zajęciami Karnetu wstępu.  

2. Obowiązują ceny zawarte w cenniku. W przypadku podwyżki cen energii elektrycznej i/lub gazu, 

  zastrzega się możliwość zmiany kosztu wstępu w trakcie trwania roku szkolnego. 

3. Zajęcia nauki pływania organizowane są od 05.09.2022r. do 23.06.2023r. Obowiązuje rozliczenie 

     miesięczne, płatne z góry za każdy kolejny miesiąc. 

4. Wpłatę za zajęcia za dany miesiąc należy uiścić najpóźniej na ostatnich opłaconych zajęciach. Brak 

   wpłaty za kolejny miesiąc w określonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zajęć 

      i skreśleniem z listy uczestników zajęć pływackich. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania semestru 

  pływackiego nie upoważnia do zwrotu wpłaconych należności, ani do odrabiania zajęć. 

5. Wstęp na zajęcia próbne (dotyczy wyłącznie pierwszych zajęć). Chcąc kontynuować zajęcia 

  konieczne jest zgłoszenie takiej chęci tego samego dnia, w którym odbyły się zajęcia próbne oraz 

    dokonanie opłaty za najbliższy okres. 

6. Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności. Nieobecności na zajęciach przepadają lub są 

    do wykorzystania przez dowolną osobę jako indywidualne wejście na basen bez instruktora (termin 

   wykorzystania do końca następnego miesiąca od daty zakupu karnetu). W szczególnych przypadkach 

  nieobecności na zajęciach (tj. kwarantanna, wypadki losowe) Organizator może zdecydować inaczej.  

7. Nie ma możliwości przekładania zajęć. 

8. W przypadku małej ilości chętnych osób ( min. 5 os.), grupa nie zostanie utworzona.  

9. O doborze grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Uczestnikowi odbiegającemu 

  umiejętnościami od grupy zostanie zaproponowany inny termin zajęć. Zastrzega się prawo do 

      łączenia grup. Zajęcia mogą być prowadzone przez innego instruktora. 

10.  Pomieszczenia pływalni dla uczestników zajęć udostępniane są: 

  a.   na 15 minut przed ich rozpoczęciem (przebranie się, mycie) 

  b.   przebywanie na hali basenowej (zajęcia) – 45 minut 

  c.   pozostałe czynności (mycie, przebieranie, suszenie) – 15 minut 

  d.   po tym czasie zostanie naliczona dodatkowa opłata, którą należy uiścić bezpośrednio przy   

        zwrocie paska. 

11.  Uczestnicy przed zajęciami nie mogą bez zezwolenia i wiedzy instruktora prowadzącego zajęcia 

   wejść do wody. 
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12.  Bezpośrednio po zakończeniu zajęć Uczestnicy przechodzą pod opiekę rodziców/ opiekunów 

   prawnych i powinni opuścić pływalnię. 

13.  Dotyczy zajęć dla dzieci i młodzieży:  

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach oraz oświadczam, ze jego stan 

  zdrowia pozwala na udział w zajęciach ruchowych w basenie. Ponoszę pełną odpowiedzialność za 

      bezpieczeństwo, zdrowie uczestnika zajęć przed i po zajęciach na terenie całego obiektu. 

14.  Dotyczy zajęć dla dorosłych:  

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w zajęciach ruchowych w basenie. 

15. Oświadczam, że dostosuję się do regulaminu zajęć i regulaminu pływalni oraz do wszystkich    

 wytycznych, które obowiązuje na terenie obiektu.  

16.  W przypadku odgórnej decyzji zamknięcia obiektu (np. z powodu COVID-19), opłacone zajęcia 

   zostają zawieszone na dany okres. Karnety opłacone będą do wykorzystania zaraz po wznowieniu 

       pracy obiektu. Informacja o wznowieniu zajęć zostanie umieszczona na stronie 

       www.orkaboleslawiec.pl w zakładce Start. Nie przewiduje się zwrotu opłat za wykupione karnety. 

17.  Ponadto oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem szkółki pływackiej i ogólnym   

       regulaminem pływalni. 

 

 

 

 

……………………………       ……………………………… 
Podpis pracownika           Imię i nazwisko  
     BPW ORKA                  czytelnie 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

      2016r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119,s.1) tzw. RODO, wyrażam zgodę na 

  zbieranie, przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej oraz uczestnika wyłącznie  w celu 

  obsługi i realizacji usługi świadczonej przez Organizatora tj. nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, 

   młodzieży i dorosłych. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, 

   prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 

      ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane 

      danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku mojego/mojego dziecka zgodnie 
       z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z    
      2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) przez Organizatora w celach promocji. 
 
3. Administratorem danych osobowych jest Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna w Bolesławcu 
      Sp. z o.o. Pl. Ks. J. Popiełuszki 1, 59-700 Bolesławiec, NIP 612-18-39-779. 
 
 
 
 
Data ……………………………..       Podpis  ……………………………… 


