ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie akceptacją każdego punktu regulaminu.
2. Organizatorem zajęć pływackich oraz administratorem danych jest Ryszard Wachowski - właściciel Strefa
Pływania ul. Błękitna 5A /5/ 7, 81-111 Gdynia.
3. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 45 minutowych.
4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania stroju pływackiego (mężczyźni - spodenek pływackich,
kąpielówek) oraz czepka.
5. Uczestnik (opiekun prawny), jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do zajęć ruchowych w wodzie.
6. Uczestnik (opiekun prawny) zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pływalni.
7. Uczestnik (opiekun prawny) wykupuje karnet wg cennika:
Rodzaj karnetu

Ważność karnetu

Cena
jednostkowa

Pakiet

4 zajęcia

karnet ważny 30 dni od daty
rozpoczęcia 1- szych zajęć

45,00

180,00

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed pierwszymi zajęciami.
8. W przypadku nie poinformowania organizatora sms-em, e-mailem o swojej nieobecności na zajęciach z co
najmniej 24 h wyprzedzeniem przed planowanymi zajęciami, zajęcia przepadają i nie ma możliwości ich
odrobienia. W przypadku zgłoszonej min. 24 h wcześniej nieobecności na zajęciach, można odrobić 1 zajęcia
z pakietu 4 wejść w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.
9. Zastrzega się możliwość odwołania lub zaproponowania innego terminu / zmiany terminu zajęć w sytuacji,
gdy nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w stałym terminie z przyczyn niezależnych od organizatora.
10. Uczestnik ( opiekun prawny ) zajęć wyraża/ nie wyraża* zgody na rejestrację oraz publikację zdjęć
wykonanych podczas zajęć (w formie cyfrowej, drukowanej, w telewizji w kanałach wideo publikowanych w
internecie oraz portalach społecznościowych) w celu promocji zajęć pływackich organizowanych lub
współorganizowanych przez „Strefę Pływania”.
11. Uczestnik (opiekun prawny) zajęć, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę „Strefa
Pływania” zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”)
– niezbędnym do organizacji wykupionych zajęć (obowiązkowe)
- związanym z promocją i przesyłaniem informacji o ofercie handlowej „Strefy Pływania”
* Niepotrzebne skreślić
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………………………
Wiek: ………
Adres e-mail / nr telefonu: ……………………………………………………………………………./…………………………………
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach ruchowych w wodzie:
…………………………………
(podpis, czytelny)
Zapoznałem się i akceptuję zasady uczestnictwa szkoły „Strefa Pływania”
…………………………………
(podpis, czytelny)

