
 

                                                                                                                                

Wniosek udziału w projekcie „Umiem pływad 2018” 

I. Zgoda na udział w projekcie: 

Wyrażam zgodę na udział w Projekcie „Umiem pływad 2018” mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

       2.           Dane dziecka i dane kontaktowe do rodziców/prawnych opiekunów: 

Data urodzenia dziecka 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

Adres zamieszkania 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

Uczeo 

 
Klasy…………. Szkoły Podstawowej nr……….. w roku 
szkolnym 2018/2019 
 

 
Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów oraz 
nr telefonu kontaktowego 
 
 

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

 

      3.         Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do punktualnego dostarczenia dzieci na miejsce zbiórki i 

punktualne odebranie dzieci po powrocie. Miejsce zbiórki i powrotu – parking przy Hali „Zbąszynianka”,  

ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyo 

 

                   Informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu z Hali "Zbąszynianka w Zbąszyniu po 

zajęciach w projekcie „Umiem pływad 2018” mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………….. 

                                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

   

                        Informuję, że osobami upoważnionymi do odbioru z Hali "Zbąszynianka  w Zbąszyniu po zajęciach w 

projekcie „Umiem pływad 2018” mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………. 

jest/ są: 

Imię i nazwisko Numer i seria dowodu osobistego 

  

  

  

 

 



         W przypadku wybrania tej opcji dzieci biorące udział w projekcie obligatoryjnie muszą byd odbierane z Hali 

"Zbąszynianka" przez osoby pełnoletnie tj. rodziców/prawnych opiekunów lub osoby wskazane przez rodziców 

powyżej. Opiekun jest uprawniony do żądania od danej osoby dokumentu potwierdzającego tożsamośd.  

                                                                         …………………………………………………………………………………………. 
                                                                               podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 

4. Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów: 

      Oświadczam, że przyjmuję do stosowania postanowienia Regulaminu   projektu  „Umiem pływad 2018”, który 

stanowi załącznik. 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka………………………………………………………. 
                                                                                                                  ( imię i nazwisko dziecka) 

pozwala na udział w zajęciach nauki pływania. Dziecko nie korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego na lekcji 

wychowania fizycznego podczas zajęd szkolnych. Jednocześnie w przypadku zmiany stanu zdrowia dziecka 

powiadomię Koordynatora projektu „Umiem pływad 2018” niezwłocznie. Niniejsze oświadczenie składam, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. * 

 

                                                                     ………………………………………………………………………………………. 
                                                                                   podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku do udziału w projekcie  

dla potrzeb związanych z realizacją projektu „Umiem pływad 2018” na podstawie art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust 2a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

                                                                     ………………………………………………………………………………………. 
                                                                                   podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęd i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 

dziecka…………………………………………………………zarejestrowanych podczas zajęd nauki pływania w ramach projektu 

„Umiem pływad 2018” . Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystany 

tylko i wyłącznie w celu promocji projektu. 

 

                                                                           ………………………………………………………………………………………. 
                                                                                     podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

Pouczenie 

Dopełnienie przez Administratora obowiązku informacyjnego: Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyoskiego Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji) informuje Panią / Pana, iż: 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyoskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 
10a, 64-360 Zbąszyo. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Deklaracji udziału jest Dyrektor ZCSTiR w Zbąszyniu. 



3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 3866 
009, mail: m.ziegler@zbaszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnej organizacji programu „Umiem Pływad” 
w której będzie uczestniczyd Pani/Pana dziecko 

5. Dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez  okres nie dłużej niż jest to niezbędne 
do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakooczenia  programu „Umiem Pływad”. 

6. Dane osobowe zawarte w niniejszym Wniosku będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją 

Projektu „Umiem pływad 2018”. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w projekcie „Umiem Pływad” w której będzie Pani/Pan dziecko 

uczestniczyło. 
9. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora – Dyrektora ZCSTIR w Zbąszyniu – dostępu do swoich 

danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) 
prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegad decyzji, która opiera się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania. 
Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzad dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator zobowiązany jest Panią / Pana o tym poinformowad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgodnie z art.233§.1. Kodeksu karnego- kto, składając zeznanie mające służyć za dowód postępowaniu sądowym lub w 

innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.  



 

           

 

       

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

Zbąszyoskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu oraz Ludowe Zespoły Sportowe  w Poznaniu w 2018 

roku realizują Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływad”  dla uczniów klas I-III z gminy Zbąszyo. Zajęcia 

będą odbywały na pływalni w Wolsztynie w okresie od 14 września do 16 listopada 2018r. w godzinach 

popołudniowych. Organizatorzy zapewniają przejazd z opiekunem z Hali " Zbąszynianka" w Zbąszyniu na pływalnię w 

Wolsztynie i z powrotem. 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE UMIEM PŁYWAĆ  2018 

 

1. Uczestnicy przestrzegają zasad zachowania i bezpieczeostwa podczas przejazdu na pływalnię i z powrotem. 

2. W czasie zbiórki i przejazdu uczniowie stosują się do poleceo opiekunów. 

3. Należy bezwzględnie przestrzegad regulaminu i poznanych zasad zachowania się i bezpieczeostwa pływalni. 

4. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są przez instruktora pływania. 

5. Nauka i doskonalenie pływania prowadzone jest w grupach – 15 osób na jednego instruktora. 

6. W zajęciach może wziąd udział  dziecko znajdujące się na liście programu, które stawi się w wyznaczonym 

terminie i godzinie na miejscu zbiórki wyposażone w strój i akcesoria do podjęcia nauki pływania. 

7. Przebranie się w strój pływacki z powodów higienicznych powinno odbywad się w szatni( a nie w domu), 

przed wejściem na płytę pływalni należy umyd ciało. 

8. Należy traktowad z szacunkiem wszystkie osoby przebywające na pływalni, bez względu na wiek i stopieo 

posiadanych umiejętności poruszania się w wodzie. 

9. Dzieci mają zakaz wchodzenia do wody bez instruktorów, bowiem nieumiejętne korzystanie ze sprzętu 

sportowego i pływalni grozi kontuzją lub śmiercią. 

10. Wymagane jest posłuszeostwo wobec opiekuna i instruktorów oraz dokładne wykonywanie poleceo. 

11. Instruktorzy mają obowiązek dbad o dzieci, interesowad się ich poczynaniami na pływalni nie dopuszczając 

do sytuacji konfliktowych w grupie. 

12. ZCSTiR nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe zabierane z sobą przez dzieci. 

13. Dbając o prawidłowy przebieg procesu nauczania oraz pełną koncentrację zwłaszcza dzieci na zajęciach, 

opiekunów prosi się o nie przebywanie na niecce basenu, tylko na trybunie. Jeżeli obecnośd okaże się 

niezbędna instruktor powiadomi o tym fakcie opiekunów. 

14. Rodzice i opiekunowie mają prawo poprosid o konsultacje z instruktorem, dotyczące rozwoju umiejętności, 

postępów i zachowania dziecka. 

15. Każde dziecko przed przystąpieniem do zajęd zobowiązane jest do przedłożenia oświadczenia od rodziców o 

braku przeciwskazao medycznych do udziału w zajęciach. 

16. Uczestników zajęd obowiązuje regulamin ogólny pływalni oraz niniejszy. 

 

 


