
 

 

REGULAMIN 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływania Kumak z siedzibą w Gdyni 81-549, przy ul. Kameralnej 10B/4 
reprezentowaną przez Radosława Szatrowskiego zwanym dalej TRENEREM. 

2. Zajęcia prowadzone będą na pływali MOSiR w Rumi przy ul Rodziewiczówny 8 oraz na pływalni Centrum Sportowego w 
Kosakowie przy ul.  Żeromskiego 11. 

3. Zajęcia będą odbywać się według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej www.kumak-sport.pl  
4. Zajęcia odbywają się w grupach o podobnych umiejętnościach, w których liczba uczestników na tor nie przekracza 8-10 

osób. 
5. Czas trwania zajęć to 45 minut. 
6. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy 

odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach w przypadku małoletnich odpowiadają rodzice lub 
opiekunowie. 

7. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.. 
 

§2 PŁATNOŚCI 
 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. 
2. Koszt jednostkowa zajęć wynosi 50zł i może ulec zmianie w przypadku zwiększenia opłaty za najem torów na pływalni.  
3. W przypadku uczestnictwa dwójki rodzeństwa na zajęcia lub płatności semestralnej ustala się zniżkę 5zł od ceny 

jednostkowej. 
4. Opłatę za dany miesiąc stanowić będzie iloczyn zaplanowanych w danym miesiącu zajęć oraz ceny jednostkowej. 
5. Opłatę z zajęcia dokonujemy przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. 
6. Nie przewidujemy przeniesienia na kolejny miesiąc oraz zwrotu kosztów za nieobecności. 
7. Płatności dokonujemy gotówka lub przelewem na konto bankowe: 35 1140 2004 0000 3002 8045 2535 

w tytule podając imię i nazwisko uczestnika oraz miesiąc za który wnosimy opłatę. 
 

§3 ORGANIZATOR 
 

1. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć korekcyjnych w 
wodzie a także zobowiązuję się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki i doskonalenia 
pływania oraz zajęć korekcyjnych w wodzie 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na pływalni. 
3. Organizator oświadcza, że jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli 

uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i 
zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn technicznych, niezależnych od niego, w takim 
przypadku opłata za nieodbyte zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc. 
 
 

§4 UCZESTNIK 
 

1. Uczestnik  zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, poleceń ratownika i obsługi pływalni na której 
odbywają się zajęcia. 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat, w przeciwnym przypadku może skutkować to 

niewpuszczeniem na zajęcia. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na zajęciach co najmniej godzinę przed zajęciami w innym 

przypadku zajęcia przepadają. 
5. Uczestnik może odrabiać zajęcia w całym okresie trwania umowy pod warunkiem terminowych wpłat oraz po 

wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem. 
 
 
 

Szkółka Pływania Kumak – Radosław Szatrowski 
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§6 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływania Kumak Radosław Szatrowski, NIP: 958 143 70 50 z siedzibą 

przy ul. Kameralnej 10B/4, 81-549 Gdynia, telefon: 505 017 125, email: kontakt@kumak-sport.pl. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 
3. Dane osobowe(Nazwisko, Imię, Pesel, adres zamieszkania, telefon, adres email) przetwarzane są wyłącznie dla celów 

związanych z organizacją przez Szkółkę pływania Kumak zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć korekcyjnych w 
wodzie. 

4. Publikacja wizerunku uczestnika na oficjalnej stronie internetowej i portalach społecznościowych  w celu budowania 
pozytywnego wizerunku Administratora. 

5. Dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy o świadczenie usług z zakresu nauki i doskonalenia 
pływania oraz zajęć korekcyjnych w wodzie. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@kumak-sport.pl. 

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w 
organizowanych przez nas zajęciach będzie niemożliwe. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców jak również państwa trzeciego oraz 
do organizacji międzynarodowych. 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża  
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z organizacją przez Szkółkę pływania Kumak zajęć nauki i 
doskonalenia pływania oraz zajęć korekcyjnych w wodzie oraz danych osobowych wizerunkowych w celu budowania 
pozytywnego wizerunku Administratora. 
 

§7 KORONAWIRUS 
 

1. Należy zapoznać się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 
obowiązującymi na poszczególnych pływalniach. 

2. Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych. 
3. Na terenie pływalni za wyjątkiem pomieszczeń natrysków i hali basenowej istnieje obowiązek zasłaniania dróg 

oddechowych (maseczki) 
4. Uczestnicy w szatniach przebierają się samodzielnie lub w towarzystwie jednego opiekuna. Szkółka nie ponosi 

odpowiedzialności za dziecko w czasie jego przebywania w ciągu komunikacyjnym i w szatni. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 w związku z 

wprowadzeniem przez Rząd i Ministerstwo Zdrowia Rzeczpospolitej Polski nowych obostrzeń. 
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