
 

 

      

 
 

Imię i nazwisko zawodnika: ..……………………………………………………………….………....…. PESEL .…………………………………………… 

Data urodzenia(Dzień- Miesiąc- Rok): ……………………………………..……..….. Miejsce urodzenia ……………..….……………………… 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów : …………………..……………………………………………….……………………………………………….  

Telefon kontaktowy(numer komórkowy): ………………….…………………………………………………….………………………………………….  

E-mail kontaktowy: ………………………………………………………………………………….......................................................................  

Adres zamieszkania(ulica, kod pocztowy, miejscowość): ………………….……………………………………..………………………………….. 

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

Stan zdrowia zawodnika(choroby, uczulenia, inne): …………………………………………………………………..…………………………………  

Stopień umiejętności pływania : …………………………………………………………………………………………………………………..………………  

  

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

                                                                                                     Data i podpisy rodziców/opiekuna prawnego  

                                                                                  

                                                                                                             

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PŁYWANIA NA SEZON 2022/2023 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Greens Słupno – pływanie jest wykupienie karnetu 

miesięcznego. 

2. Trener ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił. 

3. Płatność za karnet jest z góry na pierwszych zajęciach za ilość godzin.  

4. Opłatę za karnet uiszcza się na pierwszych zajęciach w miesiącu. 

5. W przypadku nie uiszczenia opłaty za zajęcia w terminie, opłata za zajęcia wzrasta do 40 zł, 

czyli koszt miesięczny 160 zł.  

 

 

Deklaracja przyjęcia nowego 

zawodnika do KS GREENS SŁUPNO 

 



 

 

 

6. Uczestnik, który był nieobecny na pierwszych lub drugich zajęciach w miesiącu musi wykupić 

karnet miesięczny. 

7. W cenie karnetu wliczone jest wejście na pływalnię + zajęcia z instruktorem.  

8. GREENS SŁUPNO zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. 

9. W GREENS SŁUPNO, obowiązują następujące opłaty:  

• Jednorazowa opłata za zajęcia grupowe - 30zł.  

• Miesięczna opłata za zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu - 120zł. 

10. W przypadku dwutygodniowej i dłuższej ciągłej nieobecności uczestnika na zajęciach 

proponowanych przez GREENS SŁUPNO (nie wliczając dni wolnych od zajęć), opłata za zajęcia 

zostanie pomniejszona w kolejnym miesiącu o odpowiednią kwotę - za zajęcia grupowe : 1x w 

tygodniu - 60zł.  

11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój kąpielowy, klapki, okularki oraz 

ręcznik (czepek pływacki nie jest wymagany). 

12. Wszystkich uczestników pływalni obowiązuje regulamin wywieszony na obiekcie pływalni. 

13. GREENS SŁUPNO  informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 

zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy 

w szatni bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. 

Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież 

lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował 

szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń GREENS SŁUPNO. 

14. GREENS SŁUPNO  informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 

zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa 

do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, 

który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmów do celów reklamowych. 

16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na 

potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika (zgodnie z 

obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem 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 

(„RODO”). 
 

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

                                                                                                     Data i podpisy rodziców/opiekuna prawnego  

 


