Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres:

csir@krotoszyn.pl
ANKIETA UCZESTNIKA KURSU
Zgłaszam chęć udziału w kursie pływania organizowanym przez CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie:
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:
Wiek:
1.
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
(jeżeli uczestnik nie ma ukończone 18 lat):
2.
Nr telefonu kontaktowego:
e-mail:
Interesujące zajęcia:
Pływanie maluszków:

Nauka pływania:

Doskonalenie pływania

grupowa
indywidualna
w parze

Regulamin zajęć nauki pływania organizowanych przez CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie.
Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym wypełnieniu Ankiety uczestnika kursu. Ankieta
jest dostępna w kasie Krytej Pływalni lub Dziale Administracji CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie
przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie. (Dokumenty można również pobrać na stronie www.csir.krotoszyn.pl
w zakładce nauka pływania).
Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do wykupienia karnetu imiennego na wybrany kurs
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci, które skończyły 4 lata, młodzież
oraz osoby dorosłe. W zajęciach pływanie maluszków - dzieci od 3 miesiąca życia do 4 lat.
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania oraz pływanie maluszków prowadzone są przez instruktorów
zatrudnionych w CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.
Grupy dobierane są pod względem wieku.
W jednej grupie na zajęciach nauki pływania może uczestniczyć co najmniej 6 do 8 osób, doskonalenia
pływania do 10 osób, a w zajęciach pływania maluszków 6 dzieci z rodzicem/ opiekunem.
Organizator kursu zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników zmniejszy się.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby
uczestników oraz z przyczyn niezależnych od Spółki.
Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, organizator nie zwraca
dokonanej wpłaty.
W przypadku nieobecności zajęcia przepadają. Nie przysługuje zwrot kosztów za niezrealizowane
zajęcia oraz nie ma możliwości przeniesienia środków na inny rodzaj usług.
Organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych (np. awaria na basenie czy przerwa
w dostawie wody) i przeprowadzić je w innym terminie informując o tym fakcie uczestników.
Osoba uczestnicząca w zajęciach powinna być zdrowa oraz dopuszczona przez lekarza do tego typu zajęć.
Na potwierdzenie braku przeciwskazań uczestnictwa w zajęciach, kursant składa oświadczenie o stanie
zdrowia. W imieniu małoletniego uczestnika, oświadczenie składa jego rodzic lub opiekun prawny.
CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od NNW.
Osoba wchodząca na zajęcia zobowiązana jest do okazania karnetu upoważnionemu pracownikowi CSiR
WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.
Uczestnik przypisany jest do konkretnej grupy, która ma wyznaczoną stałą godzinę odbywania się zajęć.
Bez zgody instruktora prowadzącego zajęcia, uczestnik nie może brać udziału w zajęciach innej grupy.

16. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć. Dzieciom w wieku 4-7 lat rodzic/opiekun
może pomóc się przebrać. Wchodząc do szatni obowiązkowa jest zmiana obuwia.
17. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
18. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich oraz po uprzednim
skorzystaniu z natrysku.
19. Lekcja pływania lub doskonalenia pływania trwa 45 minut, a pływania maluszków 30 minut. Dodatkowo
doliczany jest czas 25 minut (a w przypadku karnetu dla maluszków 40 minut) przeznaczony na rozebranie
się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera
– kluczyka do szafki basenowej – do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każde rozpoczęte 5 minut
przekroczenia limitu czasu wg obowiązującego cennika (wg stawki za bilet normalny).
20. Po zakończonych zajęciach uczestnik zajęć zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej i przejścia
do szatni.
21. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.
22. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminów Krytej Pływalni,
regulaminu zajęć oraz poleceń ratowników, instruktorów oraz personelu obiektu. Dokonanie zakupu
karnetu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE
Ja, .......................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko uczestnika zajęć, bądź rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej)

oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem zajęć nauki pływania organizowanym przez CSiR
WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie – oraz z regulaminem Krytej Pływalni
w Krotoszynie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
….................................................................
(data i czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do uczestniczenia w zajęciach na Krytej Pływalni
.............................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko uczestnika zajęć)

oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wynikające
z uczestnictwa w zajęciach.
…............................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika, a w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna)

2

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 realizacji usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji
WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, a także w celach marketingowych.
Wyrażam także zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych przekazanych w ankiecie, 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 realizacji usług objętych powyższą umową
a także w celach promocyjno-marketingowych związanych z realizowaną usługą.
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 obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do:
• zabezpieczeni lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce,
• wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych,
rachunkowych)
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).
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