
Szkoła Pływania ”HANAMI”         
Marcin Czyż 
NIP 5482328143
tel. 662 127 468

Marcin Hanami Plywam

www.szkolaplywania-hanami.pl

UMOWA - KARTA UCZESTNICTWA

KURS NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA - Pływające Wakacje 2021
Imię i nazwisko (uczestnika zajęć): 

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

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………...........

Adres zamieszkania: ……………………….……………………………...…………………………………………..

mail: …………………………………………………………….……………………………………………………..

Numer telefonu rodziców/opiekunów: 
…………………………………………………………………………………..

Nazwa basenu* (podkreślić wybrany):

-SARDYNKA   -ASTORIA   -AQUAFORDON  -PIĄTA FALA

Dzień i godzina zajęć: ………………………………………………………………………………………..………..

1.  Zajęcia organizowane przez Szkołę Pływania „Hanami”- prowadzone  przez nauczycieli wychowania 
fizycznego, trenerów lub instruktorów pływania na krytych pływalniach w Bydgoszczy.

2.  Uczestnik kursu /oraz rodzic/opiekun)  zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu basenu 
oraz warunkami umowy/ karty uczestnictwa Szkółki Pływania „Hanami”.

3. Zajęcia prowadzone są w terminach:

-  Lipcu 6 zajęć – 45/min          zgodnie z harmonogramem danego basenu      

4.  Zajęcia odbywają się na wynajętej części basenu w blokach 45 minutowych. Trzy  razy w tygodniu.

Koszt Zajęć

Lipiec 6 zajęć – koszt 270 zł

-  Na pierwsze zajęcia uczestnik/opiekun zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną umowę  i 
potwierdzenie przelewu za dany miesiąc. Bez wymaganych dokumentów nie będzie możliwości wzięcia udziału w 
zajęciach.

Dane i nr konta:

Hanami Marcin Czyż
ul. Gościnna 1, 86-011 Gościeradz, NIP 5482328143

 Bank Millenium 43 1160 2202 0000 0004 6705 6000 

tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nazwa basenu, miesiąc,  „Pływające Wakacje”

– W przypadku nieobecności na zajęciach, koszt zajęć nie będzie zwracany.

– Szkoła Pływania Hanami zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i zmiany terminu i miejsca  z 
przyczyn niezależnych  (awaria C.O., przerwa technologiczna,zawody sportowe itp.). Zajęcia mogą odbywać 
się będą w innym terminie i  na innym basenie w Bydgoszczy.
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Obowiązki organizatora:

1. Przeprowadzenie zajęć na basenie zgodnie z regulaminem pływalni i zabezpieczenie wymaganej kadry 
instruktorów.

2. Grupa przypadająca na jednego instruktora nie przekracza 8 osób.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.

4. W przypadku zatajenia, lub podania nieprawdziwych danych dotyczących stanu zdrowia dziecka Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności, za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

5. Szkoła Pływania Hanami posiada ubezpieczenie OC.

Obowiązki uczestników:

1. Uczestnicy muszą posiadać stroje kąpielowe, klapki, czepki, okularki pływackie i maseczki.

2. Uczestnik szkolenia powinien skonsultować się z lekarzem i zasięgnąć opinii, dotyczącej braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. 

            Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach 
rekreacyjno-sportowych na basenie. 

Informacje, o których powinniśmy wiedzieć:  
…................................................................................................................................................................................

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

      …………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                   Data i podpis

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego/mojego dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości 
organizowanych przez Szkołę Pływania „Hanami” oraz wykorzystanie tego wizerunku w celach dydaktycznych oraz 
promocyjnych bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.

                                                       

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, 
którym jest Hanami Marcin Czyż z siedzibą w Gościeradzu 86-011,  ul. Gościnna 1 w celach przedstawionych w naszej 
klauzuli informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. wyrażam zgodę 
na otrzymanie od firmy Hanami informacji mailowych oraz SMS dotyczących kursów nauki, doskonalenia pływania.

…..........................................................................................  Miejscowość, data i podpis
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