
 

KARTA KURSANTA/UCZESTNIKA INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA 

PŁYWANIA: 

 

     Imię i nazwisko uczestnika zajęć: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć: …………………………………………………………………….............. 

     Numer telefonu kontaktowego uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć: ……………………………………… 

     Imię i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia: …………………………………………………………………………………………………. 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH ZAJĘCIACH  NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA  

 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA. 

2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji  

i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA), przez osoby uczestniczące w indywidualnych zajęciach nauki  

i doskonalenia pływania. 

3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia indywidualne bezpośrednio  

u instruktora pływania. 

4. KCRiS OAZA oferuje indywidualną naukę pływania na podstawie jednorazowego biletu wstępu lub karnetu imiennego wg 

aktualnego cennika. 

5. Od momentu wykupienia karnetu imiennego, uczestnikowi przysługuje prawo dwukrotnego odwołania zajęć, jednakże nie 

później niż 24 godziny przed umówioną lekcją u instruktora prowadzącego. Nie odwołanie lekcji w uzgodnionym terminie 

jest równoznaczne z uregulowaniem zajęć wykupionym karnetem. 

6. W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, absencji uczestnika zajęć (pobyt w szpitalu , przewlekła choroba, 

rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie 

przeniesiona na inny termin. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do administracji KCRiS OAZA jest w takiej sytuacji 

wymagane nie później niż tydzień po zakończeniu absencji. 

7. Lekcja nauki pływania trwa 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 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 wg aktualnego cennika. 

8. Po pobraniu z karnetu/opłaceniu lekcji uczestnik zajęć otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać 

instruktorowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć.  

10. Dzieci samodzielnie, bez zgody instruktora prowadzącego, nie mogą opuścić niecki basenowej. 

11. Rodzic/opiekun każdorazowo wchodząc do szatni zobowiązany jest do pobrania transpondera  

i zmiany obuwia. Czas przeznaczony na przebranie dziecka liczony jest od momentu wydania transpondera  

i wynosi 15 minut. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg 

obowiązującego cennika . 

12. Uczestnik zajęć samodzielnie wychodzi z szatni na basen, siada na ławce i tam oczekuje na swojego instruktora. 

13. Dziecko, które ukończyło 8. rok życia samodzielnie korzysta z szatni i przebieralni.  

14. Rodzice/opiekunowie wchodzący na basen w ubraniu będą ze względów sanitarno-higienicznych proszeni  

o jego opuszczenie.  

15. Pierwsze 5 minut zajęć to część organizacyjna - pobranie sprzętu. 

16. Po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni. 

17. Każdy uczestnik zajęć, jak również rodzic, zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące przepisy prawa dotyczące 

wprowadzonego w Polsce stanu epidemii wywołanego wirusem COVID-19, a także zasad obowiązujących na terenie obiektu 

KCRiS OAZA, w szczególności związanych z ww. stanem epidemii. 

18. Każdy uczestnik zajęć, jak również rodzic, zobowiązany jest o zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na 

terenie obiektu KCRiS OAZA. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję regulamin uczestnictwa w indywidualnych zajęciach nauki   

i doskonalenia pływania oraz regulamin Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w tym warunków w nim 

zawartych. 

 

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

(data oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika zajęć) 



INDYWIDUALNA NAYKA PŁYWANIA 

OŚWIADCZENIE KURSANTA  

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecko.  

Proszę postawić „X” w kratkach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 

 

1.  Administratorem danych osobowych kursanta jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku przy  

ul. I. Krasickiego 1, kod pocztowy 62-035 Kórnik (dalej: ,,my” i/lub: ,,KCRiS OAZA”). 

2. Dane osobowe zawarte w listach obecności (imię i nazwisko), w systemie zapisów (imię i nazwisko, data urodzenia, telefon, 

e-mail) dostępne tylko w administracji KCRiS OAZA oraz w systemie obsługi karnetów (karnet imienny – imię i nazwisko, nazwa 

grupy) będą przetwarzane w celu uczestnictwa kursanta w zajęciach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), d) RODO. 

W przypadku monitoringu stosowany jest on w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie 

monitorowanym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym. Dane osobowe mogą być 

przetwarzane również na podstawie zgody.  

3.  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane osobowe kursanta dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli 

wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane osobowe kursanta w szczególności następującym odbiorcom:  

- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki, 

- podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

- innym odbiorcom danych np. pracownik Pogotowia Ratunkowego, ubezpieczycielom. 

4. Dane kursanta po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, lub w sytuacji  

cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony 

obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku monitoringu zapisy są nadpisywane i będą przechowywane w okresie 14 dni.  

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych kursanta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę                         na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano                              

na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

kursanta. 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w indywidualnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania. 

 

*RODO – Rozporządzenie 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. 

 

 

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

               Miejscowość, data                                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna/kursanta    

 

 
- wyrażam zgodę na udział kursanta…………………………………………………………      

                                                                                  (imię i nazwisko)                                                        

w indywidualnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania (dalej zajęcia) organizowanych przez 

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej: KCRiS OAZA) w Kórniku w roku szkolnym 

2020/2021r.  

 

 
 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych kursanta przez  KCRiS OAZA w celu 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez KCRiS OAZA 

 

 
 

- oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych kursanta do uczestnictwa w zajęciach   

 

 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KCRiS OAZA informacji dotyczących zajęć  drogą 

elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia  18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 

 
- oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą klauzulą informacyjną: 


