
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PŁYWANIA 

REHABILITACYJNEGO PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ PŁYWANIA 

„GARWOLANKA” 

 

 

Imię uczestnika: ………………………………………….………………..... 

Nazwisko uczestnika: ………………………………………………………. 

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

Nr dowodu osobistego rodzica (opiekuna prawnego): ………………......………....………...... 

Adres zamieszkania (do korespondencji):  

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

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

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

Nr telefonu: …………………………………...... 

Inne informacje dotyczące uczestnika:  

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

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

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

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

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

 

 

Osoba zgłaszająca oświadcza iż zapoznała się z regulaminem Szkoły Pływania „GARWOLANKA” 

          

 ……………………………………...... 

  Podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O PRZECIWWSKAZANIACH ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ PŁYWANIA „GARWOLANKA”:  

  

        Garwolin, dnia ……………………..2013  

  

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisany/a    ………………………………………………………………………………………………………………  

legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………… oświadczam, że nie posiadam /moje 

dziecko nie posiada*, przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w  zajęciach................................................... 

…………………………….. organizowanych przez szkołę pływania „GARWOLANKA”.  

  

…………………………………………………….  

 data i czytelny podpis  

* - niepotrzebne skreślić  

  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  

  

 Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam  

zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Pływania „GARWOLANKA” w  

celach realizacji warunków umowy.  

……………………………………  

Podpis osoby zgłaszającej  

  

 Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam  

zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Pływania „GARWOLANKA” w  

celach marketingowych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Szkole  

Pływania „GARWOLANKA” na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego w 

celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w  

mediach.  

Tak  □ 

Nie  □ 

………………………………………………  

 Podpis osoby zgłaszającej 

 

 



REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PŁYWANIA 

REHABILITACYJNEGO 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na Pływalni Miejskiej „GARWOLANKA” 

w Garwolinie przez osoby uczestniczące w zajęciach pływania rehabilitacyjnego  i obowiązuje łącznie z ogólnymi 

przepisami korzystania z basenu. 

2. . Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z 

obowiązującym cennikiem, który stanowi załącznik Nr1 do regulaminu. 

3. Przed każdym wejściem należy okazać karnet, który jest ważny 60 dni oraz wykupić bilet uprawniający  do 

wejścia na basen. 

4. O ile zostanie to zgłoszone w ciągu 7 dni od zaksięgowania należności, istnieje możliwość otrzymania faktury 

za zajęcia - w jej tytule wpisujemy zawsze nauka pływania - karnet. Prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania 

faktury niezwłocznie po dokonaniu przelewu. 

5. Wejście następuje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć. 

6. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. 

7. Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześniej  odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu z 

instruktorem odrobić w innym terminie. 

8.W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych - awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp), 

Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie, o czym będzie informować 

korespondencją e-mail lub informacją na naszej stronie www. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić przed każdymi 

swoimi zajęciami, czy na naszej stronie internetowej (www.garwolanka.com.pl) nie pojawiły się informacje 

dotyczących zajęć i/lub czy na podany w zgłoszeniu adres e-mail nie nadeszła korespondencja w tej sprawie i 

zastosować się do tych informacji. 

9. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni. 

10. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

11. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu Szkoły Pływania GARWOLANKA i regulaminu ogólnego obiektu, 

mogą zostać skreślone z listy uczestników BEZ ZWRACANIA NALEŻNOŚCI ZA ZAJĘCIA. 

12. Rodzice/opiekunowie dołączają do formularza zgłoszenia, oświadczenie, że dziecko jest zdrowe i nie ma 

żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie. Biorą na siebie pełną 

odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia dziecka. Zachęcamy do skonsultowania się z odpowiednim 

lekarzem w celu potwierdzenia stanu zdrowia (w przypadku dorosłej osoby która ma indywidualne lekcję sama 

wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia). 

13. Każdy uczestnik winien mieć strój kąpielowy, czepek, czyste klapki oraz ręcznik. 

14. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. 

15. Wszystkich obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się zajęcia. 

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

warunki. 

 

      …………………….................. 

       Data i podpis osoby zgłaszającej 


