Umowa-Zgłoszenie
Imię i nazwisko Uczestnika
............................................................
Grupa/dzień/godzina
...........................................................
Umowa – Zgłoszenie nr .............................
Ja,..............................................................................(imię i nazwisko rodzica/opiekuna*)
e-mail:..................................
tel. kontaktowy:............................ (koniecznie !!!! )
zgłaszam do udziału w Szkole Pływania im”Zawora” w roku szkolnym 2021/2022
w/w Uczestnika, którego/której* jestem rodzicem /opiekunem*.
1. Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału mojej/ego*
córki/syna* w zajęciach nauki i doskonalenia pływania lub piłki wodnej.
2. Umowa podpisywana jest na cały rok szkolny 2021/2022, zajęcia odbywają się raz/dwa*
razy w tygodniu po 55 min na pływalnii MOSiR Zgierz.(w przypadku Łaźni Miejskie 40 min).
3. Płatności za lekcje pływania zobowiązuję się dokonywać za dany miesiąc przelewem na niżej
podany rachunek bankowy, do 10 dnia danego miesiąca (z góry).
UWAGA! W tytule przelewu koniecznie prosimy podać imię i nazwisko uczestnika !
4. Cena lekcji na pływalni przy ul. Lemiana 1 w Zgierzu (cena obejmuje wstęp na basen)
wynosi:30*zł - raz w tygodniu 25*zł -dwa razy w tygodniu oraz rodzeństwa.
Cena za zajęcia na plywalni przy ul.Łęczyckiej 24 w Zgierzu (cena obejmuje wstęp na basen).
35*zł-raz w tygodniu,30*zł-dwa razy w tygodniu oraz rodzeństwa.
5. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z: „Warunkami Uczestnictwa w szkole pływania,
im”ZAWORA” i je akceptuję.
6. Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na wykorzystywanie przez SP im”ZAWORA” fotografii,
filmów z wizerunkiem mojego dziecka, zrobionych zgodnie z zasadami etyki podczas zajęć
nauki i doskonalenia pływania, obejmujących niniejszą umowę w celach informacyjnych,
reklamowych i marketingowych w formie cyfrowej i analogowej.
7.Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr101, poz.926 ze zm.) Szkoła pływania im.'ZAWORA'
informuje, iż:1) jest administratorem zbioru danych osobowych Klientów,2) dane
osobowe Klienta przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i
będą udostępniane innym odbiorcom jedynie w celu realizacji umowy,3) Klient
posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz i poprawiania jak i usuwania4)
Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne
8. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Zgierz,dn............................................................
Czytelny podpis Opiekuna/rodzica*

…..............................
SP im. „ZAWORA”

*niepotrzebne skreślić
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