
 

UMOWA SZKÓŁKI PŁYWANIA „BAJERSWIM” NA KURS 

NAUKI/DOSKONALENIA PŁYWANIA 
 
 
 
1. Imię i nazwisko: 
 
……………………………………………………………………............................................... 
 
 

2. Data i miejsce urodzenia: 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
 

3. Adres do korespondencji: 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
4. Adres mailowy: 

 

………………………………………………………………………………….. 
 
 
5. Telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

6. Imiona rodziców/opiekunów: 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
7. Dzień i godzina zajęć, nazwa basenu (Naquarius/Sardynka/Czwórka/UKW): 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
8. Czas trwania umowy (do wyboru): 
 
 
 
Lipiec 2019r.- kurs wakacyjny                  ……………………………………………. 
                       Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna 
 
 
 
 
Sierpień 2019r.- kurs wakacyjny                 ……………………………………………. 
                       Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna 
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1. Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo naszego dziecka 

 
………………………………………..……………………………..……… w zajęciach  
Szkółki Pływania „BajerSwim” i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów oraz do terminowego 
wnoszenia opłat za zajęcia do 5-tego dnia każdego miesiąca.  
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu uczestnictwa w zajęciach oraz regulaminem pływalni i w 
pełni je akceptuję. 

 
Podpis ………..................................... 

 

 

2. Zgadzam się na publikację zdjęć, filmów mojego dziecka na  www.facebook.com/Bajerswim, www.bajerswim.pl, 
www.instagram.com/bajerswim  i na kanale YouTube. 
Wyrażam stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90, poz.  
631 ze zm.) nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne jedno lub wielokrotne wykorzystanie przez Szkółkę Pływania 
Bajerswim Jakub Bajerski wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach wykonanych w związku z udziałem w 
zajęciach i zawodach, w celu promowania działalności szkółki, bez konieczności każdorazowego uzyskiwania przez 
Szkółkę w tym celu odrębnej zgody albo zatwierdzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje w 
szczególności zgodę na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem dziecka, w całości lub w części, na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w dniu wyrażania zgody.  
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka udzielana jest bez ograniczenia ilościowego , czasowego ani 
terytorialnego. 
 

 

Podpis ………..................................... 

 

3. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w 
zajęciach rekreacyjno-sportowych na basenie. Jeżeli dziecko posiada jakiekolwiek orzeczenie, o których 
instruktor powinien wiedzieć prosimy o 
wypisanie……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Podpis ………..................................... 

 

 

4. Zapoznałam/em się z regulaminem krytej pływalni oraz regulaminem Szkółki 

Pływania „BajerSwim”. 
 

Podpis ………..................................... 
 
 
5.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 
119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka. 
 

 

Podpis i data: ………..................................... 

 

 
6.Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010  

w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , 
duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej przez firmę BajerSwim Jakub Bajerski 

 

Podpis i data: ………..................................... 
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RODO- jak chronimy Twoje dane w Szkółce Pływania Bajerswim 

Szanowna Klientko/ Szanowny Kliencie 
 
 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 
 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach na jakich będzie się to 
dobywało.  
Administratorem Danych jest: Jakub Bajerski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bajerswim 
Jakub Bajerski, NIP 5581794859, 85-446 Bydgoszcz ul. Skowronków 36/4.  
Szkółka Pływania BajerSwim Jakub Bajerski, przechowuje Państwa dane osobowe w bazie danych, która służy 
do wysyłania informacji o ofertach naszych kursów poprzez wiadomość sms, email lub połączenie głosowe, w 
celach rekrutacji, rachunkowych oraz informacji marketingowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadać o ich 
bezpieczeństwo.  
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich 

informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób 
korzystających z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f 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), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania 

informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, 
oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. 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. 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.  
Państwa dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia chęci usunięcia danych. Prośbę o usunięcie 
danych proszę kierować na adres bajerswim@gmail.com  
Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas informacji o ofertach kursów, w tym o promocjach oraz informacji 
handlowych prosimy o niezapisywanie się na naszą listę e-mail lub o wypisanie się z takiej listy. Można to 
zrobić pisząc do nas na adres: bajerswim@gmail.com z prośbą o usunięcie z bazy odbiorców email.  
W przypadku zgłoszeń telefonicznych na nasze zajęcia, prosimy o pozostawienie numeru telefonu do kontaktów 

w celach sprzedaży, obsługi i reklamy naszych zajęć. Numery telefonów nie są nikomu przekazywane, ani nie są 
wykorzystywane w celach innych niż podane powyżej. 
 

W każdym momencie może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
 

Wówczas Państwa adres email oraz numer telefonu (o ile go nam Pan/Pani podała) zostanie przez nas usunięty, i nie 
będziemy się z Wami kontaktować, aż do momentu ponownego kontaktu z Waszej strony. Wystarczy wysłać e-mail 
na adres: bajerswim@gmail.com  
W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie 
danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza 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). 
 

Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych powyżej i 
znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych. 
 

 

Z poważaniem Jakub Bajerski 
 
 
      Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO 
 

              
          ……………………………………………….. 
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REGULAMIN 
Regulamin Pływackich Zajęć Rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Szkółkę 

Pływania „BajerSwim” w wakacje 2019r. 
 

 

Cele podjętych działań: 
1. Nauka, doskonalenie pływania, ćwiczenia korekcyjne dzieci, młodzieży, osób dorosłych. 

Postanowienia ogólne: 
1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływania „BajerSwim”. 
2. Dziecko zapisywane jest na dany miesiąc, brak jest możliwości zapisania dziecka na dany tydzień. 
3. Uczestnik zajęć zostaje przyjęty na zajęcia na podstawie złożonej i podpisanej deklaracji. 
4. Ilość uczestników przypadająca na jednego instruktora maksymalnie od 8-10 osób w grupie w zależności 

od basenu. 
5. Zajęcia prowadzone są 1 lub 2 razy w tygodniu, 4(5) lub 8(9,10) zajęć w miesiącu (w zależności od ilości 

danych dni w miesiącu) w grupie lub indywidualnie. 
Opłaty: 

1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zajęcia przed ich rozpoczęciem: 
a) zajęcia grupowe basen Sardynka 
-135zł(4h)/169zł(5h) 1x w tyg. 

-270zł(8h)/304zł(9h)/337zł(10h) 2x w tyg. 

zajęcia grupowe basen Czwórka i Naquarius 

-145zł(4h)/181zł(5h) 1x w tyg. 

290zł(8h)/326zł(9h)/362zł(10h) 2x w tyg. 

b) zajęcia indywidualne 
-80zł/45min. dzieci i młodzież (Bydgoszcz) 

-90zł/45min. dorośli (Bydgoszcz) 

2. Na pierwsze zajęcia opiekun zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wypisane dokumenty dostępne na 

stronie www.bajerswim.pl i potwierdzenie przelewu za dany miesiąc. Można również wysłać drogą 

elektroniczną na adres mailowy bajerswim@gmail.com maksymalnie 1 dzień przed zajęciami. 

3. Opłaty za kolejne miesiące należy opłacać maksymalnie do 5-tego dnia każdego miesiąca bez konieczności 

okazywania potwierdzenia przelewu. 

4. W przypadku rezygnacji przed końcem danego miesiąca, kwota za zajęcia nie zostaje zwrócona. 

5. W przypadku nieopłacenia kontynuacji, szkoła nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie. 

6. Dane i nr konta bankowego: 

Szkółka Pływania BajerSwim Jakub Bajerski 

Ul. Skowronków 36/4 

85-446 Bydgoszcz 

Tel. 519-852-613 

NIP: 5581794859 

nr konta: 17 1140 2004 0000 3402 7465 5749 

tytuł przelewu: Imię i nazwisko, dzień i godzina zajęć, nazwa basenu, miesiąc, nauka pływania 

 

 

 

 
Podpis, data…………………………………………… 
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Nieobecności 
1. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty, lub jej 

zmniejszenia. 
2. Na kursie wakacyjnym nie ma możliwości odrabiania zajęć. 
3. W szczególnych przypadkach (złamania, pobyt w szpitalu, dłuższa choroba powyżej miesiąca) istnieje 

możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata zostanie tylko naliczona za poniesione koszty stałe 

szkółki w wysokości 50% kosztu pełnego karnetu miesięcznego. W przypadku skorzystania z takiej ulgi 

zajęcia z danego miesiąca nie są do odrobienia. 
W sytuacji takiej wymagane jest dostarczenie (okazanie) zaświadczenia/zwolnienia lekarskiego. 

4. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkółki pływania 
(np. awaria urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość 

jednostek lekcyjnych. 

5. W przypadku niezrealizowania przez organizatora zajęć z przyczyn niezawinionych od organizatora 

nastąpi zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych 

opłat w innym terminie ustalonym przez organizatora. 

Szkółka Pływania BajerSwim zastrzega sobie prawo do: 
1. Łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć. 

2. Zmiany instruktora dla danej grupy lub pojedynczych uczniów bez konieczności informowania 

Uczestnika/Rodzica/Opiekuna dziecka. 

Pozostałe informacje: 
1. Szkółka Pływania BajerSwim nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w 

szatni i na terenie niecki basenu. Za bezpieczeństwo dzieci poza niecką basenową (szatnie, prysznice, 

bezpieczne dojście i powrót z basenu) odpowiadają rodzice. Podczas zorganizowanych wyjazdów grup na 

basen/zawody pływackie/wycieczki, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi opiekun grupy. 
2. Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z instruktorem. 
3. Godziny zajęć oraz pozostałe informacje, aktualności zawarte są na fanpage’u 

www.facebook.com/Bajerswim - zachęcamy do polubienia naszego fanpage’u i śledzenia postępów Państwa 

dzieci oraz ważnych informacji dotyczących odbywających się zajęć. 
4. Wnosząc opłatę za zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane przez Szkółkę Pływania „BajerSwim” 

uczestnik lub prawny opiekun deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje 

warunki w nim zawarte. 
5. Wakacyjny kurs odbywa się w formie miesięcznej. Do wyboru: 

Lipiec, Sierpień 

 

 

 

Podpis, data…………………………………………… 
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