
Regulamin zajęć pływackich organizowanych przez Centrum 

Sportowo-Widowiskowe w Kozach 
 

1. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Centrum Sportowo-Widowiskowym mieszczącym 

się przy placu ks. Karola Kochaja 1 w Kozach. 

2. Zajęcia prowadzone się w grupach liczących maksymalnie do 7 uczestników. Grupy tworzone 

będą z uwzględnieniem umiejętności pływackich uczestnika. 

3. Zajęcia będą odbywały się w następujących miesiącach: październik, listopad, grudzień 

2019, marzec, kwiecień i maj 2020 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dni 

wolnych od nauki szkolnej( np. przerwy świąteczne, rekolekcje). Organizator zastrzega sobie 

prawo odwołania zajęć z ważnych powodów, wówczas poinformuje uczestników o 

zaistniałym zdarzeniu.  

4. Całkowity koszt zajęć wynosi 700,00 zł, osoba zgłaszająca dziecko na zajęcia nauki pływania 

wnosi opłatę w wysokości 200,00 zł. Pozostałe koszty udziału finansowane są z budżetu 

Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach. 

5. Warunkiem przyjęcia do grupy jest: 

• Wypełnienie karty zgłoszeń, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

Rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż dane ujęte w formularzu zgłoszeń są zgodne 

ze stanem prawnym i faktycznym.  

Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeń dla 

potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia zajęć nauki pływania.  

Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeń jest Centrum 

Sportowo-Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zajęć pływackich. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zajęć. 

Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera 

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

Karty zgłoszeń zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po 

zakończeniu zajęć. 

• Podpisanie listy rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczestników zajęć, 

stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.  

Poprzez podpisanie listy zbiorczej rodzic/ opiekun prawny potwierdza fakt 

zapoznania się z Regulaminem, jego  akceptację i zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad w nim zawartych. 

• Wniesienie opłaty za cały cykl zajęć w wysokości 200,00 zł w kasie basenu.  

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Opłatę za zajęcia 

należy wnieść z góry w dniu zapisów. W przypadku braku wpłaty uczestnik nie może 

brać udziału w zajęciach.  

 

6. Rodzic/ opiekun prawny poprzez zapisanie dziecka na zajęcia pływackie oświadcza, że 

uczestnik zajęć nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub 

uniemożliwiać mu udział w nauce pływania oraz jest świadomy ewentualnego ryzyka 

uszczerbku na zdrowiu. Oświadcza, że nie będą wnosić żadnych roszczeń w przypadku 

nieszczęśliwego zdarzenia zaistniałego w trakcie trwania zajęć. Przed przystąpieniem do 

zajęć pływackich każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika powinien skonsultować się 

z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku przeciwwskazań dziecka do uczestnictwa 

w zajęciach pływackich. Rodzice lub opiekunowie prawni odpowiedzialni są poinformować 



prowadzących zajęcia o ewentualnych schorzeniach dzieci niewykluczających ich z udziału 

w zajęciach, a wymagających szczególnego nadzoru na basenie. 

7. Rodzic/ opiekun prawny poprzez zapisanie dziecka na zajęcia pływackie wyraża zgodę na 

bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników zajęć. Zgoda 

obejmuje w szczególności takie formy publikacji jak: strona internetowa ( np. strona CSW) , 

strona na portalu społecznościowym (typu: Facebook, YouTube) miesięcznik Koziańskie 

Wiadomości oraz Kronika Beskidzka. Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą 

nie narusza dóbr osobistych uczestników zajęć zgodnie z art.24 Kodeksu Cywilnego ani 

innych praw. Oświadcza również, że jest osobą nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych oraz, że zapoznał się z powyższa treścią i w pełni ją rozumie i akceptuje. 

Niniejszym oświadcza, że został poinformowany, iż przysługują mu prawa: wglądu w dane, 

ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich 

wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo usunięcia, prawo cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

8. Dzieci biorące udział w zajęciach, 5 min przed ich rozpoczęciem każdorazowo przebrane 

czekają na instruktora prowadzącego zajęcia w szatni (z szatni wychodzimy jedną grupą). 

9. Rodzice nie wchodzą na pływalnię, w razie potrzeby pomagają najmłodszym dzieciom 

w szatniach przed i po zajęciach. 

10. Dzieci biorące udział w zajęciach oraz rodzice pomagający w przebraniu pozostawiają buty 

w szafkach depozytowych obok kasy do szatni wchodzimy w obuwiu zamiennym (czyste 

klapki) lub boso. 

11. Wejście na basen odbywa się wyłącznie z instruktorem, a po zakończonych zajęciach 

uczestnicy bezzwłocznie opuszczają nieckę basenową i udają się do szatni. 

12. Na pływalni wymagany jest strój kąpielowy oraz czepek. W miarę możliwości zalecamy 

wyposażyć dzieci w klapki oraz okularki pływackie. 

13. Każde wyjście dziecka z wody basenu musi zostać zgłoszone prowadzącemu. 

14. Na basenie obowiązuje bezwzględny zakaz biegania i skakania z nabrzeży, biżuteria oraz 

zegarki zostają w szatni. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w szatni 

pływalni. 

16. Centrum Sportowo-Widowiskowe zastrzega sobie możliwość prowadzenia zajęć w formie 

zastępstwa instruktora prowadzącego zajęcia z daną grupą przez innego instruktora 

o stosownych kwalifikacjach. 

17. Regulamin zawiera trzy załączniki, będące jego integralną częścią. Pierwszy stanowi karta 

zgłoszeń, drugi tabela z podpisami rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć 

potwierdzająca fakt zapoznania się z treścią regulaminu oraz trzeci – komunikat RODO. 

 


