
  

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PŁYWANIA
SZKOŁY NARCIARSTWA I PŁYWANIA

 

PRIORYTETOWYM CELEM DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY JEST NAUKA ORAZ
PŁYWANIA, JAK RÓWNIEŻ KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI, 

CECH MOTORYCZNYCH I OSOBOWOŚCIOWYCH A TAKŻE 
 

1. Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020
harmonogramu. 

 

2. Zajęcia odbywają się w grupach liczących max. 1
prowadzącą zajęcia. 

 

3. Każda lekcja trwa 45 minut. Jest to czas przebywania dz
pod opieką instruktora.

 

4. Zajęcia prowadzone są przez wykwa
 

5. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo 
dziecka w zajęciach nauki pływania i wypełnienie karty informacyjnej oraz 
akceptacja regulaminu. 

 

6. Pierwsza forma opłaty
rodziców lub opiekunów prawnych i przebiega wg schematu:
piąta lekcja gratis (opłata regulowana na konto za każdą lekcję
luźnego udziału w zajęciach ale wiąże się z tym obowiązek zgłoszenia udziału 
dziecka w zajęciach sms
istnieje możliwość braku miejsca.

 

7. Druga forma opłaty – regularny udział w zajęciach.
50 zł. za lekcję i zawiera:

 naukę i doskonalenie pływania,
 rezerwacje torów 
 wstęp na basen,
 system motywacyjny dla dzieci,
 dowóz dziecka na basen,

lub 30 zł. w przypadku dostarczenia dziecka na pływalnię we
zakresie. 

 

8. Wpłaty należy dokonywać do 10
na konto: 

mBiznes

 

9. W przypadku, kiedy uc
rabatowy: 

 pierwsze dziecko 
 pierwsze dziecko 3

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PŁYWANIA 
SZKOŁY NARCIARSTWA I PŁYWANIA

„J U M B O” 

PRIORYTETOWYM CELEM DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY JEST NAUKA ORAZ DOSKONALENIE 
WNIEŻ KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI, ROZWIJANIE P

OSOBOWOŚCIOWYCH A TAKŻE KORYGOWANIE WAD POSTAWY.

Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą według załączonego 

Zajęcia odbywają się w grupach liczących max. 10 osób na jedna osobę 

Każda lekcja trwa 45 minut. Jest to czas przebywania dz
instruktora. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo 
dziecka w zajęciach nauki pływania i wypełnienie karty informacyjnej oraz 
akceptacja regulaminu. (zgoda, karta informacja oraz regulamin dostępny poniżej

forma opłaty - dotyczy tylko dzieci dostarczanych na 
rodziców lub opiekunów prawnych i przebiega wg schematu:

opłata regulowana na konto za każdą lekcję
luźnego udziału w zajęciach ale wiąże się z tym obowiązek zgłoszenia udziału 
dziecka w zajęciach sms-em lub telefonicznie na dwa dni przed zajęciami oraz 
istnieje możliwość braku miejsca. 

regularny udział w zajęciach. 
za lekcję i zawiera: 
naukę i doskonalenie pływania, 
rezerwacje torów lub basenu, 

basen, 
system motywacyjny dla dzieci, 
dowóz dziecka na basen, 

w przypadku dostarczenia dziecka na pływalnię we

dokonywać do 10-go każdego miesiąca z góry za miesiąc 

mBiznes 05 1140 2004 0000 3802 3542 5768 
Szkoła Narciarstwa i Pływania „JUMBO” 

43-300 Bielsko-Biała ul. Zgody 4/47 

W przypadku, kiedy uczestnikami zajęć jest rodzeństwo przysługuje 

pierwsze dziecko 50 zł, drugie 45 zł, trzecie 40 zł itd. – 
pierwsze dziecko 30 zł, drugie 25 zł, trzecie 20 zł itd. - bez dowozu.

SZKOŁY NARCIARSTWA I PŁYWANIA 

DOSKONALENIE 
ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH 

KORYGOWANIE WAD POSTAWY. 

odbywać się będą według załączonego 

0 osób na jedna osobę 

Każda lekcja trwa 45 minut. Jest to czas przebywania dziecka w wodzie 

lifikowaną kadrę instruktorską. 

Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo 
dziecka w zajęciach nauki pływania i wypełnienie karty informacyjnej oraz 

lamin dostępny poniżej). 

zieci dostarczanych na zajęcia przez 
rodziców lub opiekunów prawnych i przebiega wg schematu: 4x45zł puls 

opłata regulowana na konto za każdą lekcję). Jest to forma 
luźnego udziału w zajęciach ale wiąże się z tym obowiązek zgłoszenia udziału 

em lub telefonicznie na dwa dni przed zajęciami oraz 

w przypadku dostarczenia dziecka na pływalnię we własnym 

o miesiąca z góry za miesiąc 

przysługuje system 

 z dowozem, 
bez dowozu. 

https://www.mbank.com.pl/accounts_list.aspx


  
 
 

10. Nieobecność należy zgłaszać telefonicznie lub SMS przynajmniej 1 dzień 
przed zajęciami – istnieje wtedy możliwość odrobienia zajęć w innym 
terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Forma odrabiania zajęć daję możliwość nadrabiania straconych lekcji 
oraz uczy systematyczn

 

11. Za niewykorzystane zajęcia nie ma możliwości odliczeń i zwrotu 
gotówki. 

 

12. W przypadku dłuższej
indywidualnie. 
 

13. Zajęcia mogą być odwołane przez Szkołę z powodu awarii 
samochodu, bardzo złych warunków atmosferycznych itp. i odrobione
w innym terminie. 
 

14. Za rzeczy pozostawione w szatniach, samochodach 
oraz prowadzący zajęcia nie ponoszą odpo
w ich poszukiwaniu, po zgłoszen
 

15. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego dostosowania się do poleceń 
prowadzącego zajęcia oraz ratownika WOPR. 
 

16. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 
zajęć oraz przestrzegania regulaminów pływalni,
zajęcia. 
 

17. Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z prowadzącymi.
 

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowy
Szkoła Narciarstwa i Pływania „J

 
 Wyrażam zgodę na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły 

 

(właściwe stwierdzenie proszę zaznaczyć krzyżykiem w kratce)
 

 Nie wyrażam zgody na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły 

 
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ: 
 poniedziałki – zajęcia na 

 wtorki - zajęcia na pływaln

 czwartki - zajęcia na pływalni w SP 36 B

 piątki - zajęcia na basenie w Szkol

 piątki zajęcia na basenie w Szkol

 
 

należy zgłaszać telefonicznie lub SMS przynajmniej 1 dzień 
istnieje wtedy możliwość odrobienia zajęć w innym 

wcześniejszym uzgodnieniu. 
Forma odrabiania zajęć daję możliwość nadrabiania straconych lekcji 

oraz uczy systematyczności i konsekwencji w pracy.

Za niewykorzystane zajęcia nie ma możliwości odliczeń i zwrotu 

W przypadku dłuższej, zgłoszonej nieobecności forma płatnoś

Zajęcia mogą być odwołane przez Szkołę z powodu awarii 
samochodu, bardzo złych warunków atmosferycznych itp. i odrobione

Za rzeczy pozostawione w szatniach, samochodach 
prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności. (pomogą jednak 

ich poszukiwaniu, po zgłoszeniu takiego faktu). 

Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego dostosowania się do poleceń 
prowadzącego zajęcia oraz ratownika WOPR.  

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 
zajęć oraz przestrzegania regulaminów pływalni, na której odbywają 

Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z prowadzącymi.

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych oraz zdjęć dla potrzeb firmy
„JUMBO” zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 (Dz. U. z 2018r. poz. 1000

Wyrażam zgodę na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły 

(właściwe stwierdzenie proszę zaznaczyć krzyżykiem w kratce) 

publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły 

zajęcia na pływalni w Kozach - 1900 – 1945 

zajęcia na pływalni w SP 36 B-B oś. Beskidzkie - 1800 

zajęcia na pływalni w SP 36 B-B oś. Beskidzkie - 17

zajęcia na basenie w Szkole Podstawowej nr 13 (Lipnik) 

piątki zajęcia na basenie w Szkole Podstawowej nr 13 (Lipnik) 

należy zgłaszać telefonicznie lub SMS przynajmniej 1 dzień 
istnieje wtedy możliwość odrobienia zajęć w innym 

Forma odrabiania zajęć daję możliwość nadrabiania straconych lekcji 
ości i konsekwencji w pracy. 

Za niewykorzystane zajęcia nie ma możliwości odliczeń i zwrotu 

nieobecności forma płatności ustalana jest 

Zajęcia mogą być odwołane przez Szkołę z powodu awarii pływalni, 
samochodu, bardzo złych warunków atmosferycznych itp. i odrobione 

Za rzeczy pozostawione w szatniach, samochodach organizator 
wiedzialności. (pomogą jednak 

Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego dostosowania się do poleceń 

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 
na której odbywają się 

Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z prowadzącymi. 

ch oraz zdjęć dla potrzeb firmy 
2018 (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). 

Wyrażam zgodę na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły --------- 

publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły --- 

 – 1845 

1700 – 1745 

e Podstawowej nr 13 (Lipnik) - 1800 – 1845 

e Podstawowej nr 13 (Lipnik) - 1900 – 1945 



  

Karta informacyjna uczestnika zajęć z pływania

 
 
IMIĘ 
 
 

 
NAZWISKO 

 
 
 
DATA URODZENIA 

 
 
 
MIEJSCE URODZENIA 
 
 
 
PESEL 
 
 
 
WZROST 
 
 
 
 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 
 
 
IMIONA RODZICÓW 
 
 
 
 
TELEFON KONTAKTOWY 
 
 
 
ADRES E-MAIL 
 
 

  

informacyjna uczestnika zajęć z pływania
 

  ……………………………………………………………

  ………………………………………………………………...

  ………………………………………………………………………...

  ………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………...

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

 
 ………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………...

informacyjna uczestnika zajęć z pływania 

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

……………………...……………………... 

……………………...……………... 

………………………...……………………... 

……………………...…………... 

……………………...…………... 

………………………………………………... 

………………………..………………………... 

………………………………….. 

……………………...……………... 



  
 

Zgoda rodzi

 
 
 
 
Ja,………………………………………………………………………………...……………………
wyrażam zgodę na uczestnictwo w 
syna/córki/podopiecznego/ej*

 
 
…………………………………………………………………………………..

w roku szkolnym 2018/2019. 

Zapoznałam/em się z regulaminem zajęć organizowanych przez
i Pływania „JUMBO” i akceptuję je

Jednocześnie mam prawo do anulowania takie
z uczestnictwa w zajęciach. 

Informuję, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach 
nauki i doskonalenia pływania, a o 
zdrowotnych zostanie poinformowany organizator zajęć.

Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka na pływalnię i z powrotem.
(nie dotyczy osób, które same dowożą dzieci).*

Wyrażam zgodę na podejmowanie wszelkich decyzji związanych z lec
dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia przez organizatora oraz prowadzącego 
zajęcia. 

 

 

 

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

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach
i deklaracja zdrowia 

Ja,………………………………………………………………………………...…………………………………………………
wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach nauki pływania mojego 
syna/córki/podopiecznego/ej* 

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

 

Zapoznałam/em się z regulaminem zajęć organizowanych przez Szkołę Narciarstwa 
i akceptuję jego warunki. 

Jednocześnie mam prawo do anulowania takiej zgody w momencie rezygnacji 

Informuję, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach 
pływania, a o ewentualnych wszystkich przeciwwskazaniach 

zdrowotnych zostanie poinformowany organizator zajęć. 

Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka na pływalnię i z powrotem.
(nie dotyczy osób, które same dowożą dzieci).* 

Wyrażam zgodę na podejmowanie wszelkich decyzji związanych z lec
dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia przez organizatora oraz prowadzącego 

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

data i podpis rodzica, opiekuna prawnego 

ców na uczestnictwo w zajęciach 

……………………………
zajęciach nauki pływania mojego 

……………………………………………………. 

Szkołę Narciarstwa 

j zgody w momencie rezygnacji 

Informuję, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach 
ch przeciwwskazaniach 

Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka na pływalnię i z powrotem. 

Wyrażam zgodę na podejmowanie wszelkich decyzji związanych z leczeniem mojego 
dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia przez organizatora oraz prowadzącego 

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


