
 
 

 

 

Oświadczenia związane z wyjazdem na pływalnię do Janowa Lubelskiego organizowanym przez 

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek 

□* Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim 

i akceptuję jego warunki. 

□* Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami zapisu na zajęcia (zapisy jednorazowe lub 

miesięczne) i dokonałam/em wyboru jednej z opcji oraz poinformowałem Pracownika CKiB 

o dokonanym wyborze. 

□ Zapisy jednorazowe polegają na zapisywaniu dziecka na basen do czwartku do godz. 15:00 każdego 

tygodnia. W tym przypadku zapisy przyjmowane są z tygodnia na tydzień. Koszt jednego wyjazdu to 

25,00 zł. Osoby, które nie potwierdzą udziału w wyjeździe w danym terminie - nie będą uwzględnione 

na liście i nie będą mogły uczestniczyć w zorganizowanym wyjeździe. 

□ Zapisy miesięczne to gwarancja udziału w wyjazdach cztery razy w miesiącu. W tym przypadku 

przyjmujemy płatność w wysokości 100,00 zł za miesiąc. Nie ma obowiązku informowania o obecności 

z tygodnia na tydzień (dziecko ma zarezerwowane miejsce na cały miesiąc). Jest to opcja bezzwrotna. 

Nieobecność skutkuje brakiem zwrotu płatności, a także nie ma możliwości, aby płatność przeszła na 

kolejny tydzień. Wyjątkiem jest, jeśli osoba, która będzie nieobecna znajdzie na własną rękę osobę 

chętną na wyjazd w danym terminie. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego**……………………................................................(imię i nazwisko dziecka) 

w postaci imienia, nazwiska oraz nr telefonu przez Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek 

dla celów związanych z organizacją i realizacją wyjazdów na pływalnię w Janowie Lubelskim. 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  (wypełnia rodzic lub opiekun prawny). 

Powyższa zgoda jest udzielona nieodpłatnie i obowiązuje do odwołania, tj. przez czas trwania 

organizowanych wyjazdów przez Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.  

 

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

data i podpis rodziców/opiekunów prawnych** 

 

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

numer telefonu 

 

  

*Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę/ zapoznał/a się Pan/Pani z regulaminem i akceptuje jego warunki 

proszę wstawić X 

**niewłaściwe skreślić 

 

 

  



 
 

 

Regulamin korzystania z Pływalni „Otylia” przez grupy zorganizowane. 

1. Z basenu korzystać mogą grupowo osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. 

2. Zajęcia na basenie odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę 

prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć. 

3. Dla każdej grupy do 30 uczniów korzystającej z basenu powinien być zapewniony przynajmniej 

jeden opiekun – wychowawca. 

4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na płycie pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący 

zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni – opiekun grupy – wychowawca. 

5. Osoby prowadzące zajęcia i opiekunowie grup mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju 

sportowym i w obuwiu specjalnym (klapki, drewniaki). 

6. Opiekun – wychowawca grupy jest zobowiązany do: 

• zmiany obuwia oraz przypilnowania, by zrobili to uczniowie. Obuwie należy zmieniać w szatni 

okryć wierzchnich (hol dolny) – na płytę basenu można wejść wyłącznie boso lub w klapkach po 

uprzednim przejściu przez brodzik; 

• sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczniów w szatniach basenowych i na 

korytarzach; 

• dopilnowania, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem do wody dokładnie umyli całe ciało 

wodą z mydłem; 

• dopilnowania aby wszyscy uczniowie posiadali czepki kąpielowe i odpowiedni strój kąpielowy, 

• przeprowadzenia grupy z szatni na płytę pływalni, zorganizowania tam zbiórki, sprawdzenia 

obecności, przeliczenia grupy i poinformowania instruktora o jej przybyciu i stanie liczebnym; na 

pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie; 

• przebywania na płycie pływalni i sprawowania ustawicznego nadzoru nad uczniami podczas 

prowadzenia zajęć; 

• nie pozostawiania bez opieki uczniów nie uczestniczących w zajęciach, 

• dopilnowania aby wszyscy uczniowie po zajęciach dokładnie wysuszyli włosy i starannie się ubrali. 

7. Zadania instruktora prowadzącego naukę pływania: 

• zapoznanie uczestników zajęć z postanowieniami regulaminu pływalni oraz czuwanie nad jego 

ścisłym przestrzeganiem; 

• przejęcie od opiekuna na płycie grupy dzieci (opiekun poda instruktorowi stan liczebny grupy); 

• przekazanie grupy opiekunowi po zakończeniu zajęć, poinformowanie go o stanie liczebnym grupy; 

• w uzasadnionych przypadkach dotyczących uczniów niepełnosprawnych prowadzący zajęcia może 

wyrazić zgodę na wejście do wody rodzica razem z uczniem; 

• dopilnowanie, aby przybory do nauki pływania (deski, makarony, pływaki, krążki, żerdzie, itp.) 

zostały odłożone na miejsce. 

8. Kierownictwo basenu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień 

zakazać dalszego korzystania z pływalni. 

9. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Regulaminu Pływalni „Otylia” 

  



 
 

 

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 

dalej RODO, informuję, iż:  

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie 

Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24b, 23-213 Zakrzówek, tel. 81 825 38 49, adres e-mail: 

ckibzakrzowek@gmail.com. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich 

przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, realizacji oraz promocji ferii zimowych 

w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek 2022 na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO. 

Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a RODO na potrzeby organizacji i promocji ferii zimowych 2022. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na 

podstawie zawartych umów powierzenia. Dane osobowe mogą zostać ujawnione także podmiotom 

odwiedzającym stronę internetową Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, Biuletyn 

Gminny „Wieści Zakrzowieckie”, portal społecznościowy Facebook oraz osobom zapoznającym się 

z tablicami ściennymi, kronikami oraz prezentacjami multimedialnymi wykorzystywanymi przez 

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 1 miesiąc. Jeżeli podstawą przetwarzania jest 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej 

wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje 

Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody 

możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: 

ckibzakrzowek@gmail.com lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki. 

8. Informacje o wymogu podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości zapisania i uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w feriach zimowych w Centrum 

Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek 2022 oraz promocji w/w wydarzenia. 
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