
 
 

Zgierz dn. 25.08.2022 r. 
 

 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach pływania „Umiem pływać- jestem zdrowy” organizowanych 
przez Fundację SNG Kultura i Sport w Stacji Nowa Gdynia (95-100 Zgierz, 
ul. Sosnowa 1), dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Umiem pływać”. 
  
Edycja nie dotyczy osób, które w ramach tego projektu skorzystały z lekcji pływania w okresie III-
VIII.2022r. 
 
Liczba miejsc w tej edycji ograniczona jest do 60 osób. 
Liczy się kolejność zapisów. 
 
Zajęcia odbywać się będą od 05.IX.2022r. do 08.XII.2022r. we wtorki i czwartki o godzinie 18:00 oraz 
soboty o godzinie 10:00 i 11:00  
 
ZAPRASZAMY 
 
 
1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień 
Regulaminu Obiektu Basenowego. 
2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wypełniły formularz na stronie stacjanowagdynia.pl i 
zostały zakwalifikowane do projektu. 
3. Zajęcia dla jednego uczestnika w edycji wakacyjnej odbywają się w terminie 05.09-08.12.2022r. i 
trwają 60 min (45min lekcja + 15 min. czas na przebranie) 
4. Każdy uczestnik może wziąć udział zajęciach nauk pływania zgodnie z ustalonym grafikiem. 
5. W przypadku nieobecności, nie ma możliwości odrabiania zajęć w innym terminie. 
6. Zajęcia są dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystki z projektu „UMIEM PŁYWAĆ”. 
7. Uczestnictwo w zajęciach w innym terminie niż pierwotnie przypisanym możliwe jest wyłącznie po 
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem zajęć (kontakt@fundacjakulturaisport.org). 
8. Zajęcia odbywać się będą w terminie 05.09.2022r. – 08.12.2022r.  
9. Rezerwacji można dokonywać przez formularz na stronie 
stacjanowagdynia.pl  
10. Dwie nieobecności nieusprawiedliwione skutkują anulacją rezerwacji i skreślenia z listy osób 
uprawnionych do uczestnictwa w lekcjach nauk pływania. 
11. Zajęcia prowadzone będą w grupach max. 15 osobowych. 
12. Istnieje możliwość dołączenia w dowolnym momencie do grupy, o ile będą dostępne miejsca. 
13. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego. 
14. Osoby towarzyszące, chcące obserwować zajęcia, zobowiązane są wykupić wejście na pływalnię 
(zgodnie z cennikiem pływalni) i przebrać się w strój kąpielowy. 
15. Jeśli istnieje potrzeba pomocy dziecku podczas przebierania, należy zgłosić ten fakt w recepcji 
obiektu. Wówczas zostanie wydana specjalna opaska z naliczonym bezpłatnym czasem ( 15 minut). 
Rodzic/opiekun przebywający na terenie szatni zobowiązany jest do zmiany obuwia. 
16. Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni oraz w szatni odpowiedzialność ponosi 
opiekun dziecka. 



17. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała. 
18. Przed pierwszymi zajęciami należy odebrać karnet w recepcji obiektu, który uprawnia 
każdorazowo do uczestnictwa w zajęciach nauk pływania. 
19. Przywożąc dziecko na zajęcia z nauk pływania i korzystania z parkingu samochodowego należy 
uiścić opłatę parkingowa w wysokości 4 zł w recepcji basenu. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższy regulamin. 
 
[Nazwisko]............................................. [Imię].......................................... 
[Data Urodzenia]....................................................................................... 
[Email]................................................................................................. 
 
Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie. 
 
[Data] ..............................  
[Czytelny podpis] ........................................... 
 
 
Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. informuje Cię, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stacja 
Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000107837 NIP 726 23 15 435 
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: 
a. Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz 
b. e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl, 
c. tel.: 42 714 21 21 
3. Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane 
przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych 
w regulaminie. 
 


