Regulamin lekcji pływania organizowanych przez Szkołę
Pływania ACTIVE BABY Patryk Martas
1. Organizatorem zajęć jest Patryk Martas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
ACTIVE BABY Patryk Martas ul. Altanowa 1/6, 85-790 Bydgoszcz
NIP: 5542998500 tel: 796-829-742
2. Instruktor może mieć na jednych zajęciach maksymalnie 8 uczestników, w zależności od
wytycznych pływalni na których prowadzone są zajęcia.
3. Odpłatność za korzystanie z oferty ACTIVE BABY reguluje cennik zamieszczony na stronie
www.active-baby.pl
4. Uczestnik/ Opiekun zobowiązany jest do opłacenia zajęć przed ich rozpoczęciem. Natomiast
każdą kolejną opłatę należy dokonać do 2-go dnia każdego miesiąca. (Rozliczenie naliczane
jest z góry za cały miesiąc)
5. Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: ACTIVE BABY Patryk Martas
Adres odbiorcy: ul. Altanowa 1/6, 85-790 Bydgoszcz
Nr konta: 73 1090 1896 0000 0001 4940 4057
Tytuł przelewu: Opłata lekcji pływania za miesiąc: ………… (dany w którym odbywają się
zajęcia), imię i nazwisko uczestnika zajęć, pływalnia.
6. Na pierwsze zajęcia uczestnik/opiekun zobowiązuje się do dostarczenia podpisanych
dokumentów, które znajdują się na stronie www.active-baby.pl. Brak takich dokumentów
upoważnia instruktora do odmówienia uczestnikowi uczestnictwa w zajęciach.
a. Lista wymaganych dokumentów
I. Regulamin
II. Umowa
III. Rodo
IV. Zgoda na rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć
7. Rezygnacja z zajęć jest miesięczna. Miesiąc liczony jest od pierwszego dnia następnego
miesiąca. (np.: rezygnacja z zajęć wpłynie dnia 16.05.2022r. to rezygnacja zaczyna się od
01.06.2022r., trwa jeszcze cały Czerwiec i za Czerwiec obowiązuje opłata za zajęcia).
Rezygnacja powinna być przesłana na adres e-mail: kontakt@active-baby.pl
8. Nieobecność na zajęciach nie stanowi możliwości do zwrotu opłaty, możliwe jest odrobienie
tylko tych zajęć, które zostały zgłoszone 12h przed rozpoczęciem zajęć na adres e-mail:
kontakt@active-baby.pl lub w wiadomości sms pod numerem telefonu: 796-829-742.
a. Istnieje możliwość odrobienia tylko jednych zajęć w miesiącu po wcześniejszym
uzgodnieniu z właścicielem firmy.
9. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na miesiąc następny.
10. Zajęcia mogą być odrobione wyłącznie jeśli Organizator dysponuje wolnymi miejscami.
11. W razie niezrealizowania zajęć przez ACTIVE BABY z przyczyn niezawinionych przez
organizatora zwracana będzie opłata równa liczbie nieodbytych zajęć.
12. ACTIVE BABY zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora danej grupy bez konieczności
informowania uczestnika/opiekuna
13. ACTIVE BABY nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni i na
terenie niecki basenowej. Za bezpieczeństwo poza niecką basenową nieletnich uczestników
zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni (szatnie, prysznice, wc, bezpieczne dojście i
powrót z basenu).
14. Uczestnicy zobowiązują się do zapoznania oraz przestrzegania regulaminu pływalni, na której
odbywają się zajęcia organizowane przez ACTIVE BABY.
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15. Uczestnik zajęć powinien skonsultować się z lekarzem i zasięgnąć opinii, dotyczącej braku
przeciwwskazań do uczestnictwa na zajęciach na basenie.
16. Uczestnik we własnym zakresie zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NWW) – Organizator nie ubezpiecza uczestników.
17. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego/ lub
mojego dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych na basenie.
18. Wchodzenie do wody podczas nieobecności ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia
jest zabronione.
19. Uczestników obowiązuje stosowanie się do uwag instruktora prowadzącego zajęcia lub
pracowników pływalni.
20. Uczestnik zajęć powinien posiadać stosowny do zajęć strój kąpielowy wraz z czepkiem,
klapkami i ręcznikiem
21. Uczestnik/ opiekun wnosząc opłatę za zajęcia deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego
regulaminu i akceptuje zawarte w nim warunki

Data, czytelny podpis ………..……..…………………………………………

UMOWA / FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ………………………………………………...
Adres mailowy: ……………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………
Nazwa basenu: …………………………………………………………………….
Dzień i godzina zajęć: …………………………………………………………......

Data, czytelny podpis ………..……..…………………………………………
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest ACTIVE BABY Patryk
Martas; telefon: 796 829 742 email: kontakt@active-baby.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona
zgoda.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych
z organizacją przez ACTIVE BABY zajęć nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, animacji, konkursów, zajęć sportowych oraz
uroczystości organizowanych przez firmę ACTIVE BABY.
4. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń
będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia umowy.
Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane
przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym
wystawiono ostatni dokument księgowy z tytułu realizacji umowy.
5. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy.
6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub
współpracownikom firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na
zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzania.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich
niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w organizowanych przez nas
kursach będzie niemożliwe.
Zgłoszenie/zapisanie się na kurs jest równoznaczne z
podpisaniem oświadczenia.
o
o

o

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania
danych osobowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez administratora, którym jest ACTIVE BABY z
siedzibą w Bydgoszczy w celach związanych z zapisaniem na zajęcia
pływania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z
art. 4 pkt. 11 RODO.
Wyrażam zgodę na otrzymanie od ACTIVE BABY informacji sms lub
mailowych związanych z organizacją kursów nauki pływania.

Data, czytelny podpis ………..……..…………………………………………
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Zgoda na rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć nauki i doskonalenia
pływania, zajęć sportowych, konkursów i uroczystości organizowanych przez ACTIVE BABY oraz
wykorzystanie ww. wizerunku do celów dydaktycznych i promocyjnych, tj. poprzez umieszczanie
zdjęć i plików wideo na stronie internetowej www.active-baby.pl oraz w mediach społecznościowych.

Data, czytelny podpis ………..……..…………………………………………

Strona 4 z 4

