
 

   

 

ANKIETA 
(WAKACYJNE ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA)  

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………… Wiek:……………………………….. 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………… 

Telefony :………………………………………………………………………. 

Wcześniejsze doświadczenia z wodą: 

 Uczestnictwo w nauce pływania 

 Samodzielnie utrzymuje się na wodzie 

 Boi się wody 

 Pływa (np. z makaronem, deską) 

 

 

Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach ruchowych na basenie 

oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wynikające z uczestnictwa w zajęciach przez 

moje dziecko. 

                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka)………………………………………………..                                                                            

                               

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez Aqua-Tur sp. z 

o.o. w Szczecinku  ul. Szczecińska 2, zgodnie z art. 7 pkt 2 i 5, art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) dla potrzeb procesu rekrutacji na zajęcia 

prowadzone przez Aqua-Tur sp. z o.o. i celów marketingowych. 

                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka)……………………………………………… 

 

Zwrot ankiet odbywa się osobiście w kasie, biurze basenu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 94 372 96 

28; 94 307 307 82, 664-182-672 

 

 
Regulamin organizacji i rozliczania zajęć nauki pływania Aqua-Tur Sp. z o.o.  

Z dniem 23.06.2022 r. wprowadza się następujące zasady organizacji i rozliczania zajęć nauki pływania 

klientów indywidualnych: 

1) AQUA-TUR Sp. z o.o. nie pobiera opłaty wpisowej. 

2) Stawka za JEDEN TURNUS nauki pływania wynosi 200 zł .Zajęcia odbywają się w okresie od 11.07.2022r. 

do 29.07.2022r. w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w blokach 1,5 h. Opłata obejmuje należność za 

zajęcia, wstęp na basen – bez inicjowania paska. Opłata jest opłatą ryczałtową, nie podlega zwrotowi. Wniesiona 

opłata nie będzie rozliczona proporcjonalnie do obecności dziecka na zajęciach. Instruktor wprowadza dzieci na 

obiekt, a po zakończeniu zajęć odprowadza dzieci i przekazuje rodzicom lub uprawnionym do odbioru dziecka 

opiekunom.  

4)  Opłatę za zajęcia nauki pływania należy uiścić w kasie basenu w dniu pierwszych zajęć.  

- TAK                          NIE 

 

  

 

 

 

 

 

 



5) Dowodem uiszczania należnej AQUA-TUR Sp. z o.o. opłaty za lekcje nauki pływania jest paragon fiskalny, 

przekazywany przez kasjera każdemu klientowi przy wpłacie należności. W sytuacjach spornych klient zobowiązany 

jest do udokumentowania wpłaty poprzez przedłożenie do wglądu paragonu fiskalnego. 

6) W przypadku nieuregulowania należnych opłat, osoby zalegające z opłatą  mogą być niedopuszczane przez 

instruktora do udziału w kolejnych zajęciach nauki pływania. 

7) Przy dokonywaniu wpłat za zajęcia klient zobowiązany jest do złożenia podpisu na karcie grupowej prowadzonej 

przez kasę Spółki. 

8) Nie ma możliwości rozliczenia pobytu na zajęciach grupowej nauki pływania karnetami elektronicznymi, 

zakładowymi biletami wstępu lub innych form wniesienia odrębnej opłaty za sam pobyt na basenie i odrębnej za 

naukę pływania.  

9) W sprawach dotyczących nauki pływania należy kontaktować się z biurem AQUA-TUR Sp. z o.o., lub pod nr tel. 

94 37 296 28, 94 37 307 82 e-mail: nauka@sport.szczecinek.pl. 

10) Niewykorzystane zajęcia nauki pływania przepadają, a opłata nie podlega zwrotowi.  

Informacja dla rodziców ! 

 

 Wstęp do szatni wyłącznie w obuwiu basenowym.  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu organizacji i rozliczania zajęć nauki pływania i wyrażam 

zgodę na jego stosowanie. 

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

            Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych 

osobowych w AQUA-TUR spółka z o.o. w Szczecinku  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

AQUA-TUR sp. z o. o. informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów zawarcia i realizacji 

umów lub realizacji wniosków wnioskodawców. Administratorem Danych jest: AQUA-TUR i o sp. z o.o., 

78-400 Szczecinek, ul. Szczecińska 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 

lit. a) (w przypadku wyrażenia zgody przez właściciela danych) i art. 6 ust. 1 lit b) (w przypadku realizacji 

umowy) 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). 

W związku z powyższym: 

1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania 

takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym 

do realizacji celu przetwarzania danych. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 

danych. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi 

roszczeniami. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości 

realizacji celu, w którym dane są zbierane. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody. 

6. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a 

także nie są przekazywane do państw trzecich. 

 

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

            Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna dziecka 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

