
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSACH I ZAJĘCIACH 
PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ PŁYWANIA CRKF AKWEN W CZERWONAKU 

ZAJĘCIA GRUPOWE SEMESTR II 2022/2023 
 
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………...................................................................................... 

Data urodzenia uczestnika: ………………………………........................................................................................ 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)1: ………………………………......................................................... 

Adres zamieszkania (do korespondencji): ………………………………......………………………………........... 

………………………………......………………………………......………………………………......................... 

Adres e-mail (do korespondencji)2: ………………………………......……………………………….................... 

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

Inne informacje: 

………………………………......………………………………......………………………………...................... 

Termin zajęć:  

        dzień……………………………….  godzina………………. grupa…………………………….… 

 

Osoba zgłaszająca oświadcza, iż zapoznała się z „Regulaminem uczestnictwa w kursach nauki i doskonalenia 

pływania oraz oswajania z wodą – zajęcia grupowe”. 

 

 

……………………………… 

   Podpis osoby zgłaszającej 

 

 

Koziegłowy, dnia …………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że nie posiadam / moje dziecko nie posiada*, przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

nauki pływania organizowanych przez CRKF AKWEN w Czerwonaku. 

 

                                ……………………………………… 

                     data i czytelny podpis 

* - niepotrzebne skreślić      

 

POTWIERDZENIE ZAPŁATY  

 

 

 

                 Zapłacono: .......................................    ...........................................................      

                                       kwota                    podpis kasjerki  i data  

 
1 Wypełnić w przypadku gdy uczestnik kursu to osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej - tj. osoba poniżej 18 roku życia 

lub ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie. 
2 Podanie adresu e-mail, jest dobrowolne.  

 

 

Pole wypełnia Kasjerka 

Numer karnetu………………. 

 
……………………... 

Data i podpis Kasjerki 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO” informujemy, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku 

62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6,  

e-mail: plywalnia@akwenczerwonak.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@akwenczerwonak.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą: w celu realizacji umowy świadczenia usług w zakresie  uczestnictwa 

w kursach i zajęciach prowadzonych przez szkołę pływania CRKF AKWEN w Czerwonaku na terenie obiektu 

administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zapewnienia komunikacji w przypadku 

odwołania kursu/ zajęć lub konieczności kontaktu z prawnym opiekunem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, w celu ochrony przed potencjalnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu 

spełnienia obowiązków prawno-podatkowych  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu ewentualnej 

windykacji należności opłaty za kurs– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Państwa dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje 

Administrator, zewnętrznym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi doradcze oraz audytorskie, 

bankom. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz w pozostałym zakresie przez 

okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa, w szczególności dotyczącymi dochodzenia roszczeń 

z tytułu zawartej umowy świadczenia usług. 

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych w zakresie określonym w przepisach obowiązującego prawa. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

jeżeli uznają Państwo, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak podanie danych jest niezbędne do zawarcia 

i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. Podanie 

danych kontaktowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne. 

9. Wobec podanych danych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w formie 

profilowania. 

 

 

…...................................................................................... 

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA ORAZ 

OSWAJANIA Z WODĄ – ZAJĘCIA GRUPOWE 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na pływalni AKWEN 

w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3, przez osoby uczestniczące w kursach nauki i doskonalenia pływania 

oraz oswajania z wodą, obowiązuje łącznie z ogólnymi przepisami korzystania z basenu. 

2. Uczestnictwo w zajęciach jest dozwolone po uprzednim zapisaniu się i wykupieniu kursu grupowej nauki 

pływania (na wybrany dzień i godzinę) w kasie pływalni lub poprzez panel klienta na stronie 

www.akwenczerwonak.pl  

3. Opłata za udział w kursie nauki i doskonalenia pływania jest uzależniona od okresu za jaki wpłata jest 

dokonywana, szczegółowe warunki w tym zakresie określa cennik usług stanowiący integralną część 

niniejszego regulaminu.  

4. Kurs grupowej nauki i doskonalenia pływania obejmuje ilość jednostek lekcyjnych zależną od liczby dni 

tygodnia w czasie trwania danego semestru zgodnie z harmonogramem.  

5. Wejście na każde zajęcia odbywa się na podstawie ważnego karnetu na zajęcia grupowej nauki 

i doskonalenia pływania oraz opłaceniu wejścia na basen według aktualnego cennika pływalni, na którym 

odbywają się zajęcia. 

6. Rodzic / opiekun przed wejściem do szatni w celu przebrania dziecka, zobowiązany jest do pobrania paska 

transponderowego w kasie pływalni. Na przebranie dziecka przeznacza się czas do 25 minut. Po 

przekroczeniu wskazanego limitu i nie zdania paska, naliczana będzie opłata w cenie biletu normalnego. 

7. W przypadku braku instruktora prowadzącego zajęcia z przyczyn losowych, możliwe jest połączenie 

dwóch grup o podobnym poziomie. 

8. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie, Szkoła Pływania zwraca 50% pozostałej należności za nie 

wykorzystane zajęcia. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego. Rezygnujący jest 

zobowiązany do dostarczenia oświadczenia, iż na własną prośbę zrezygnował z udziału w zajęciach i prosi 

o zwrot ustalonej kwoty. Podstawą zwrotu jest przedstawienie dowodu wniesienia opłaty (paragon, 

faktura). 

9. W przypadku nieobecności na zajęciach, spowodowanych wypadkiem losowym (pobyt w szpitalu, 

przewlekła choroba - minimum 3 tygodnie), który uniemożliwia dokończenie kursu, uczestnictwo w kursie 

może być zawieszone, a jego odrobienie będzie możliwe w kolejnym semestrze po uprzedniej zgodzie 

koordynatora szkoły pływania CRKF AKWEN w Czerwonaku. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia jednych zajęć w semestrze, po uprzedniej zgodzie 

koordynatora szkoły pływania CRKF AKWEN w Czerwonaku. 

11. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie CRKF AKWEN (np. awaria urządzeń 

basenowych, odwołanie zajęć) kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.  

12. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma 

możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.  

13. Opłata za kurs nie zawiera opłaty wejścia na basen. 

14. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu sprawdzenia obecności do 

zbiórki kończącej zajęcia. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie pływalni odpowiedzialność 

ponoszą opiekunowie prawni.  

15. Opiekun prawny lub pełnoprawny uczestnik zajęć podpisując formularz zgłoszenia lub zapisując się na 

zajęcia online oświadcza, że dziecko lub dorosły uczestnik zajęć jest zdrowe i nie ma żadnych 

medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie oraz bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia. Zachęcamy do skonsultowania się z lekarzem w celu 

potwierdzenia stanu zdrowia uczestnika zajęć. 

16. Dokonując wpłaty na kurs, uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje 

jego warunki. 


