ANKIETA UCZESTNIKA KURSU
Dane uczestnika kursu
Imię i nazwisko:
Wiek:
Adres zamieszkania:
Telefony:
e-mail.:
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
prawnych:

1.
2.

Interesujące zajęcia:
Nauka pływania

(po ukończonym kursie nauki pływania)

Doskonalenie nauki pływania

Oświadczam, iż informacje złożone w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym
Podpisy opiekunów:

Regulamin organizacji i rozliczania zajęć nauki pływania przez
CSiR WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie
BASEN ODKRYTY
1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Krotoszynie.
2. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, po wcześniejszej konsultacji
z instruktorem.
3. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są przez instruktorów CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.
4. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gwarantowaną przez CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie liczbę zajęć
wg obowiązującego cennika przed rozpoczęciem kursu, w godzinach otwarcia basenu, co stanowi podstawę do wydania karnetu
imiennego. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania organizator nie zwraca dokonanej wpłaty
5. Dziecko uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinno być zdrowe oraz dopuszczone przez lekarza do tego rodzaju zajęć.
Na pierwszych zajęciach rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i lekarz
wyraził zgodę na udział dziecka w zajęciach (NIEWYMAGANE są zaświadczenia od lekarza).
6. Osoba wchodząca na naukę i doskonalenie pływania zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi CSiR
WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie karnetu.
7. Zajęcia odbywają się w godzinach 8 00 – 10 00 oraz 18 30 – 20 30.
8. Uczestnik kursu może wejść na basen 15 minut przez rozpoczęciem planowanych zajęć.
9. Rodzic/opiekun przyprowadza i odbiera dzieci z zajęć, może wejść na teren basenu odkrytego, aby pomóc dziecku się przebrać.
(1 opiekun dla 1 dziecka).
10. W ciągu 15 minut po zakończonych zajęciach uczestnik zajęć jest zobowiązany do rozliczenia się w kasie i opuszczenia obiektu.
11. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
12. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku.
13. Lekcja nauki pływania trwa 30 minut.
14. W przypadkach nieobecności spowodowanych chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć za zgodą instruktora prowadzącego
grupę pływacką.
15. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp). Organizator kursu
zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie, o czym będzie informować kursantów telefonicznie lub mailem.
16. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
17. Podczas zajęć należy przestrzegać Regulaminu Pływalni Odkrytej.
OŚWIADCZENIE
Ja, ........................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko opiekuna prawnego)
oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem organizacji i rozliczania zajęć nauki pływania przez CSiR WODNIK Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie - BASEN ODKRYTY oraz z regulaminem pływalni odkrytej przy
ul. Ogrodowskiego 8 w Krotoszynie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
....................................................................
(data i czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE
Ja, ......................................................................................................................... ...................................................
(Imię i nazwisko opiekuna prawnego)
oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia mojego dziecka
.................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko uczestnika kursu)
w zajęciach ruchowych na basenie oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wynikające
z uczestnictwa w zajęciach przez moje dziecko.
................................................................
(czytelny podpis)

Klauzula zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UEL 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka wraz
z wizerunkiem dla potrzeb uczestnictwa w kursie nauki pływania organizowanego na terenie Centrum Sportu i Rekreacji
Wodnik Sp. z o.o., a także w celach marketingowych.
Wyrażam także zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych tj. nr telefonu oraz e-mail.
W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę:
a) pisząc na adres: ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn,
b) wysyłając e-maila na adres: iod@csir.krotoszyn.pl

………………………………………………………..
Data i podpis wyrażającego zgodę

Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie,.
2. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
iod@csir.krotoszyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i rozliczenia zajęć nauki pływania a także w celach
promocyjno-marketingowych związanych z kursem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca po zakończeniu kursu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzane przez CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie dane osobowe naruszają
przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

