
Deklaracja udziału w zajęciach z  pływania w TuSięPływa, I półrocze 2023 r. 

Imię i nazwisko uczestnika kursu ..................................................................... ..................... 

Adres zamieszkania .......................................................................................... ..................... 

Data urodzenia  ................................................................................................ ..................... 

E-mail     ……………. . …………………..         Tel. ………………………………........... 

Imiona rodziców …………………………………………………………………................ 

Kurs nauki pływania obejmuje: 16 zajęć   po 30 min, z wejściem na basen na 60 minut.  

Cena kursu: 600 zł za 16 zajęć. Dla rodzeństwa i uczęszczających na zajęcia 2 razy w tygodniu od ceny kursu 

udzielamy 40 zł rabatu dla każdej osoby lub za każdy dzień zajęć. Opłatę za kurs proszę wpłacać w dwóch 

ratach na konto podane w zał. nr1 oraz na stronie internetowej www.tusieplywa.pl w zakładce kontakt.  

• I rata - ( połowa opłaty za kurs) w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia udziału w kursie, 

• II rata – wpłata  do 6 kwietnia 2023 r, 

• rodzeństwo i uczęszczający na zajęcia 2 razy w tygodniu opłacają semestr w 4 ratach, co miesiąc  ¼ 

część całej należności. 

Rozpoczęcie semestru: 6 - poniedziałek  / 8 - środa / 10 – piątek /  lutego  2023 r. Godz. zajęć  ……......… 

Zakończenie semestru: 5.06 - poniedziałek / 31.05 - środa / 2.06 – piątek / 2023 r.  

Dni wolne od zajęć: 7.04.2023,  dni świąteczne. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej 

zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Usługi Rekreacyjne TuSięPływa Adam Zmyślony z 

siedzibą w Olsztynie na ul. Jagiellońskiej 57e / 34,  adres e-mail:  adam@tusieplywa.pl    w celu  realizacji 

zawartej umowy i przesyłania ofert marketingowych. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta 

w dowolnym momencie a podane dane zmienione, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy. 

Olsztyn, dnia …………………                                                                ……………………………………. 

                                                                                                                      (podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

Oświadczam, że dziecko będące pod moją opieką prawną nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i jest 

zdolne do uczestniczenia w zajęciach nauki i doskonalenia pływania. 

Zapoznałam/em się z regulaminem TuSięPływa ( zał. nr 1). 

Olsztyn, dnia …………………                                                                  ……………………………………. 

                                                                                                                      (podpis rodzica / opiekuna dziecka) 

__________________________________________________________________________________ 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć organizowanych 

przez TuSięPływa, wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć/filmów na stronie internetowej 

www.tusieplywa.pl w  celu   informacji   i   promocji. 

Olsztyn, dnia …………………                                                                 ……………………………………. 

                                                                                                                     (podpis rodzica / opiekuna dziecka) 

 

www.tusieplywa.pl     tel. 603 219 008 



Zał. nr 1.   Regulamin  TuSięPływa 

1.Uczestnicy zajęć  TuSięPływa zwanej dalej Szkołą zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 

regulaminu Szkoły i regulaminu Pływalni Uniwersyteckiej . 

2.Uczestnik kursu otrzymuje karnet upoważniający do udziału w zajęciach, który należy okazać przy każdym 

wejściu na zajęcia w kasie pływalni. 

3. Kursanci lub ich rodzice deklarują brak  przeciwwskazań zdrowotnych  do uczestniczenia w zajęciach nauki 

i doskonalenia pływania. 

4. Zajęcia są prowadzone w cyklach semestralnych. Jeden semestr obejmuje deklarowaną liczbę  zajęć. 

Harmonogram zajęć i opłat dostępny jest na stronie internetowej Szkoły ( www.tusieplywa.pl ). 

5. Przed i po zakończonych zajęciach instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za   

bezpieczeństwo dziecka przebywającego na basenie. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca 

zbiórki przy basenie. 

6.  W jednej grupie może znajdować się od 5 do 12 kursantów ( + dwóch odrabiających zajęcia). 

7.  Do szatni wchodzimy 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do nich. Klucz do 

szafki należy zdać w kasie  nie później niż 15 min po zakończeniu zajęć. Po przekroczeniu 60 min. w strefie 

płatnej basenu, zostanie naliczana opłata zgodnie z cennikiem Pływalni UWM. 

8.  W przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość odrobienia 

opuszczonych zajęć, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ( np. tel. sms ). Termin obrabiania 

opuszczonej lekcji należy  uzgodnić z instruktorem Szkoły. 

9. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za 

nieszczęśliwe wypadki. 

10.  Organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych, informując o tym fakcie uczestników i 

przeprowadzić je w innym terminie. 

11.  Wchodzenie kursantów do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione. 

12.  Zajęcia mogą być filmowane i/lub fotografowane. Materiał filmowy i fotograficzny może być użyty w 

celu promocji i reklamy Szkoły po wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku na piśmie. 

14.  Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu ustalonej kwoty za semestr. Za nieobecności  w 

danym semestrze pieniądze nie są zwracane. Rezygnacja z udziału w zajęciach nie zwalnia z obowiązku 

opłacenia  całego semestru. 

15.  Opłacenie zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

............................................................................................................................................................................. 

 Opłatę za kurs należy wpłacić na konto: 

mBank SA nr: 83 1140 2004 0000 3602 7833 3188 

TuSięPływa  Adam Zmyślony 

W tytule należy wpisać : zajęcia z pływania, imię i nazwisko kursanta, dzień i godzinę 

zajęć, nr  telefonu do kontaktu. 

 

www.tusieplywa.pl     tel.603219008 
 


