SZKÓŁKA PŁYWACKA
Nazwisko i imię ..........................................................................................................
Imiona rodziców .........................................................................................................
Data urodzenia ...........................................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Telefon kontaktowy ......................................................................................................
Uwagi opiekuna............................................................................................................
.....................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach szkółki pływackiej według
ustalonego harmonogramu.
....................................................................
Data, podpis opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie dla celu realizacji usługi
uczestnictwa w SZKÓŁCE PŁYWACKIEJ organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa
Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20.

TAK

NIE

………………...............................
(data, miejscowość)

................................................................
(czytelny podpis opiekuna)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie
internetowej WOSiR Drzonków, na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter) WOSiR Drzonków oraz w
materiałach promocyjnych WOSiR Drzonków, takich jak: plakaty, billboardy, broszury, prasa. Zdjęcia będą robione
podczas uczestnictwa w SZKÓŁCE PŁYWACKIEJ organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im.
Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20.

TAK

NIE

………………...............................

................................................................

(data, miejscowość)

(czytelny podpis opiekuna)

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa
Majewskiego w Drzonkowie, z siedzibą w Zielonej Górze ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra. Wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP 973-00-03-174, REGON 970 472 908.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iodo@drzonkow.pl.
3) Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji usługi – SZKÓŁKA
PŁYWACKA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4) Odbiorcami danych osobowych Klientów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5) Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów
przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji
podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie
przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów
prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.
6) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,
7) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się Ochroną Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do świadczenia
usługi skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ WOSiR DRZONKÓW

1.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania jest:


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie deklaracji o braku przeciwwskazań oraz zaakceptowanie
niniejszego regulaminu,



Zaakceptowanie aktualnych kosztów z tytułu uczestnictwa w zajęciach oraz ich uiszczanie przed każdymi zajęciami
w kasie basenu krytego.

2.

Nauka i doskonalenie pływania prowadzone jest w grupach do 15 osób.

3.

Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu, w dniach i godzinach ustalonych przez kierownictwo pływalni. Zwiększenie lub
zmniejszenie ilości godzin w tygodniu jest możliwe po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez całą grupę, organizatora oraz
kierownictwo pływalni.

4.

Uczestników zajęć obowiązuje regulamin ogólny pływalni oraz niniejszy.

5.

Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są przez instruktora pływania, obowiązkowo w obecności ratownika
dyżurującego.

6.

Uczestnik powinien być wyposażony w przylegający strój kąpielowy, czepek oraz obuwie zmienne.

7.

Dbając o prawidłowy przebieg procesu nauczania oraz pełną koncentrację zwłaszcza dzieci na zajęciach, opiekunów prosi się o
nie przebywanie na niecce basenu, tylko na trybunie. Jeżeli obecność okaże się niezbędna instruktor powiadomi o tym fakcie
opiekunów.

8.

Rodzice i opiekunowie maja prawo poprosić o konsultacje z instruktorem, dotyczące rozwoju umiejętności, postępów i
zachowań dziecka.

9.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

wszelkich

zmian

dotyczących

regulaminu,

terminu

zajęć

i innych spraw z zakresie prowadzonej działalności.
10. Patronat nad Szkółka Pływania WOSiR Drzonków objęła wielokrotna mistrzyni świata i Europy w pięcioboju nowoczesnym
Anna Sulima-Jagiełowicz.

Akceptuję regulamin.
Regulamin Szkółki Pływackiej WOSiR Drzonków został mi doręczony przed podpisaniem niniejszego wniosku, zapoznałem/łam się z nim
w sposób nieskrępowany, akceptuję jego treść i mam świadomość, iż jego postanowienia będą dla mnie wiążące.

………………...............................
(data, miejscowość)

................................................................
(czytelny podpis opiekuna)

