
 

Karnet: 

Dzień tyg., godz. zajęć: 

Instruktor: 

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ PŁYWANIA TARNOWSKIE TERMY 

 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA: 

 

Imię i nazwisko 

 

Data urodzenia 

 

 
DANE RODZICA (OPIEKUNA) OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ: 

 

Imię i nazwisko 

 

Nr telefonu (do kontaktu) 

 

Adres e-mail (do kontaktu) 

 

 

Inne informacje: ………………………………......…………………………………………………………… 

 

Osoba zgłaszająca oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 
prowadzonych przez AKADEMIĘ PŁYWANIA TARNOWSKIE TERMY 

 

 

………………………. ………………………… 

data podpis 

 
Ja, niżej podpisany/a 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że nie 
posiadam / moje dziecko nie posiada*, przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  w zajęciach ruchowych 

w wodzie organizowanych przez Akademię Pływania Tarnowskie Termy. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………… 
      czytelny podpis 



Wer: 
25.05.2018 

 

 

 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu: 

 
 Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego / 

podopiecznej przez Tarnowskie Termy Sp. z o.o. w celu świadczenia usług oferowanych przez Akademię 

Pływania Tarnowskie Termy (udzielenie zgody jest niezbędne do skorzystania z usług Akademii); 

 

 Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

na otrzymywanie od Tarnowskie Termy Sp. z o.o. informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej / 

telefonicznie np. o odwołaniu zajęć, kończącym się terminie umowy itp. (brak zgody ogranicza 

dostępność niektórych usług); 
 

 Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

na otrzymywanie od Tarnowskie Termy Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie np. Newsletter, informacja o organizowanych 

eventach, promocjach itp. 
 

 
Data ………………………………………. .............................................................. 

Podpis Uczestnika lub opiekuna 
 

Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych są Tarnowskie Termy sp. z o.o. 

ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: 

rodo@tarnowskie-termy.pl. 

Moje dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług, przesyłania informacji w tym handlowych  i 

marketingowych. Dane mojego dziecka / podopiecznego / podopiecznej będą przetwarzane w celu 

świadczenia usług. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora danych osobowych. Administrator danych może powierzać Moje dane 

podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobi to jedynie na podstawie umowy o 

powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia 

danych i niekorzystania z nich do własnych celów. 

Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale w przypadku przetwarzania 

danych w celu świadczenia usług niezbędne do korzystania z tychże usług. Mam prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przed jej 

wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Moje dane osobowe nie będą podlegały 

automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Mam prawo dostępu do Moich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 
Data ………………………………………. .............................................................. 

Podpis Uczestnika lub opiekuna 

mailto:rodo@tarnowskie-termy.pl


Wer: 
25.05.2018 

 

 

AKADEMIA PŁYWANIA 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH 

NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 
 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na pływalni w Tarnowie Podgórnym, 
przez osoby uczestniczące w zajęciach indywidualnych nauki, doskonalenia pływania oraz oswajania z 

wodą z instruktorem, obowiązuje łącznie z ogólnymi przepisami korzystania z basenu. 

2. Uczestnictwo w zajęciach jest dozwolone po uprzednim zapisaniu się na zajęcia w biurze Akademii 

Pływania w Tarnowie Podgórnym oraz dokonaniu opłaty za kurs. 

3. Opłata za udział w kursie nauki i doskonalenia pływania jest uzależniona od okresu za jaki wpłata jest 
dokonywana, szczegółowe warunki w tym zakresie określa cennik usług stanowiący integralną część 

niniejszego regulaminu. Nie istnieje możliwość opłacenia karnetu Akademii Pływania kartą przedpłaconą. 

4. Kurs indywidualnej nauki i doskonalenia pływania obejmuje 4 jednostki lekcyjne do wykorzystania w 
czasie 8 tygodni od dnia zakupu lub 10 jednostek lekcyjnych do wykorzystania w czasie 16 tygodni. 

Terminy zajęć ustala się indywidualnie z koordynatorem Akademii Pływania lub trenerem. 

5. Cena za jedne zajęcia obejmuje 70 minut (czas naliczany od - do momentu przekroczenia bramki 

kasowej), w tym 45 minut nauki pływania. Po 70-ciu minutach naliczana jest dopłata minutowa wg 
obowiązującego cennika. 

6. W przypadku nieobecności na zajęciach z powodów uczestnika, bez wcześniejszego poinformowania 
instruktora organizator nie przewiduje możliwości odrabiania lekcji, sytuacje losowe (wypadek, pobyt w 

szpitalu, przewlekła choroba) rozpatrywane będą indywidualnie. 

7. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie Akademii Pływania (np. awaria 
urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek 

lekcyjnych. 

8. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu sprawdzenia obecności do 

ukończenia zajęć. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą 

rodzice. 

9. Rodzice zaznaczając w formularzu zgłoszenia oświadczenia, 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 lekarzem w 

celu potwierdzenia stanu zdrowia. 

10. Dokonując wpłaty na kurs, uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje 

jego warunki. 

 

 
…………………….................. 

Podpis osoby zgłaszającej 


