
                 Szkoła Pływacka Paula TEAM – karta uczestnika zajęć w roku szkolnym 

2022/2023 

                                                                             

 

Imię i Nazwisko uczestnika ………………………………………………………. 

Data urodzenia ………………………………………………………. 

Numer kontaktowy rodzica ………………………………………………………. 

Adres e-mail ………………………………………………………. 

Oświadczam, że moja córka / syn może brać czynny udział w zajęciach szkoły pływackiej, 

oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. 

………………………………………………………. 

(podpis rodzica / opiekuna uczestnika) 

 

Obowiązek informacyjny – RODO 

Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Szkołę Pływacką Paulateam Paulina 

Kujawa Kraków 30-710, Ślusarska 6/11 na potrzeby działalności związanej z nauką i 

doskonaleniem pływania. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych żadnym 

odbiorcom, z wyjątkiem organów i instytucji uprawnionych do tego na podstawie 

szczególnych przepisów prawa. Dane są chronione z najwyższą starannością i zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie. 

………………………………………………………. 

(podpis rodzica / opiekuna uczestnika) 

 

 

 

 



                                                                             

Regulamin i zasady uczestnictwa w Szkole Pływackiej Paula TEAM w roku 

szkolnym 2022/2023 

1. Celem Szkoły Pływackiej Paula TEAM jest nauka oraz doskonalenie pływania. 

2. Zajęcia odbywają się na Pływalni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 

im. Polskich Olimpijczyków al. Kijowska 8, 30-079 Kraków. 

3. Zajęcia prowadzą Paulina Kujawa - trener pływania I klasy (uprawnienia wydane 

przez Polski Związek Pływacki Nr TS-000993), Piotr Frankiewicz – trener pływania, 

Aleksandra Kogut – instruktor pływania, Emilia Podleśny - instruktor pływania, Zuzanna 

Schab instruktor pływania. 

4. Każdy uczestnik na pierwszych zajęciach zobowiązany jest do oddania wypełnionej i 

podpisanej przez rodzica / opiekuna karty uczestnika, oraz zasad i regulaminu. 

5. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin pływalni Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie. 

6. Opłatę za zajęcia należy przekazać na konto Szkoły Pływackiej Paula TEAM 

przelewem bankowym do dnia 5-go każdego miesiąca. Dane do przelewu: Paulina 

Kujawa, Bank Millennium 46 1160 2202 0000 0004 6729 5827 

7. W przypadku braku wpłaty po wskazanym terminie rodzic danego uczestnik zostanie 

poinformowany mailowo lub sms-em o zaległości. W przypadku dalszego nieopłacenia zajęć 

uczestnik zostaje skreślony z listy.  

8. Szkoła Pływacka Paula TEAM zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć z 

powodów od niej niezależnych, po wcześniejszej informacji przekazanej uczestnikom 

bądź opiekunom. 

9. Zajęcia odbywają się w okresie roku szkolnego od września do czerwca według 

ustalonego grafiku dostępnego na stronie internetowej www.szkolaplywacka.pl. 

10. Zajęcia odbywają się w grupach 6-8 osobowych na jednym torze i trwają 45 min. 

11. Trenerzy odpowiadają za bezpieczeństwo podczas zajęć na basenie. 

12. W przypadku pozostawienia lub zgubienia rzeczy trenerzy nie ponoszą 

odpowiedzialności. 



13. Odrabianie zajęć 

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach z powodu choroby lub innych 

przyczyn losowych; 

- Istnieje możliwość odrobienia tylko jednych zajęć z danego miesiąca.  

- Istnieje możliwość odrobienia zajęć z maksymalnie jednego miesiąca wstecz  

(np. w październiku odrobienie zajęć z września). 

 Odrobienie zajęć jest możliwe tylko za zgodą Pauliny Kujawy po otrzymaniu potwierdzenia 

dnia i godziny mailowo lub przez sms.  

Nie przewiduje się zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia. 

14. Zajęcia, które nie odbywają się z powodu Świąt, dni ustawowo wolnych nie podlegają 

odrobieniu czy zmniejszeniu płatności.  

15. Prowadzone są miesięczne listy obecności uczestników. Wszystkie odrobienia zajęć 

poszczególnych uczestników są odnotowywane na listach obecności.  

 

………………………………………………………. 

(podpis rodzica / opiekuna uczestnika) 


