
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE NAUKI PŁYWANIA  

organizowanego przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 

 

1/ Organizatorem kursu jest: 

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu. 

2/ Nabór na zajęcia prowadzony jest przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 

pod nr tel. 897152695 lub osobiście w tymczasowej siedzibie tj. DPT „Sorboma”. 

3/ Zajęcia trwają 2 tygodnie i odbywać się będą od dnia 8 lipca 2019 r., do dnia 19 lipca 2019 

r. (poniedziałek-piątek) o godz. 9:00 (pierwsza grupa), 10:00 (druga grupa) na plaży 

Słoneczny Brzeg w Rukławkach. 

4/ Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 5 lat. Grupa będzie liczyła max 6 osób.  

5/ Organizator nie zapewnia transportu dzieci na zajęcia z nauki pływania. 

6/ Odpłatność za cały kurs wynosi 50,00 zł i powinna być uiszczona na konto o nr 77 1020 

3541 0000 5502 0260 9402 lub osobiście w tymczasowej siedzibie tj. DPT „Sorboma” przed 

rozpoczęciem zajęć.  W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu nie ma możliwości 

zwrotu całości lub części opłaty. 

7/ Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra. 

8/ Zajęcia trwają 45 minut. 

9/ Uczestnik kursu powinien: 

 Posiadać strój pływacki, klapki, ręcznik. 

 Po przebraniu się uczestnik kursu nie ma prawa wejść samowolnie do wody pod 

nieobecność prowadzącego zajęcia i bez jego pozwolenia. 

 Przestrzegać obowiązującego regulaminu kąpieliska. 

10/ Zdjęcia i materiał filmowy wykonane podczas zajęć będą wykorzystane na stronie 

internetowej i w celach marketingowych, a rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę na 

umieszczenie wizerunku dziecka i nie roszczą z tego tytułu pretensji i zobowiązań.  

11/ Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest CKTiS ul. J. Matejki 5, 

11-300 Biskupiec. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje 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 z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

jednak niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach z  nauki pływania. Osobom udostępniającym 



dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania  oraz 

prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego zbioru. 

12/ Bezpieczeństwo: 

a) Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia.  

b) Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na kąpielisku oraz 

regulaminu, a w szczególności dostosowania się do niniejszych zakazów: 

  Zakaz biegania na terenie kąpieliska. 

  Zakaz skakania do wody bez wyraźnego polecenia prowadzącego kurs. 

  Zakaz opuszczania kąpieliska w czasie lekcji bez uprzedniego zgłoszenia tego             

prowadzącemu.  

  Zakaz popychania, podtapiania innych uczestników kursu. 

c) Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników kursu.  

d) Za bezpieczeństwo ćwiczących na kąpielisku odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, 

poza nim za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun prawny (w przypadku osób 

niepełnoletnich).  

e) Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący każdorazowo sprawdza stan liczebny według listy 

uczestników. 

f) Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać do prowadzącego 

zajęcia. 

13/ Uczestnik kursu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestniczenia w nauce pływania.  

14/ W przypadku gdy uczestnik kursu regularnie będzie swoim zachowaniem stwarzał 

zagrożenie dla siebie samego jak i innych uczestników, może zostać wydalony z kursu.  

15/ Zajęcia niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika, nie przechodzą na inny kurs.  

16/ Postanowienia końcowe: 

 Przystąpienie do pierwszych zajęć jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

uczestnictwa w kursie.  

 Zajęcia z przyczyn niezależnych mogą być odwołane. O zaistniałej sytuacji oraz o 

terminie odrobienia zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni.  

 

 

 


