
Mewa - Fit
      Ul. Armii Krajowej 23

w Nakle nad Notecią
ul. Armii Krajowej 23                                                                      NIP 5581122775
89– 100 Nakło nad Notecią                                                        REGON 341188821
e-mai; kontakt@uks.naklo.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - REGULAMIN SZKOLENIA

1. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem kursu nauki pływania ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie.

2. Kurs rozpoczyna się od …………….2017 roku i zakończy się …………..2017 roku. Lekcja trwa 50 min a jej koszt wynosi
25 zł. Zajęcia odbywają się……… raz w tygodniu zgodnie z przedstawionym przez instruktora harmonogramem.

3. Płatność za szkolenie należy uregulować za miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca, w którym rozpoczęły się zajęcia u
instruktora prowadzącego. 

4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest przyprowadzić i odebrać dziecko z zajęć o wyznaczonej godzinie. 
5. W przypadku rezygnacji z zajęć wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości

odrobienia nieobecności na zajęciach.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
NA UDZIAŁ DZIECKA W SZKOLENIU

Dane osobowe uczestnika szkolenia:

a) imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................................

b) data urodzenia: ...................................................................................................................................................................

c) adres zamieszkania : ...........................................................................................................................................................

d) nazwa szkoły/klasa: .............................................................................................................................................................

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego:

a) imię i nazwisko: ...................................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania: ............................................................................................................................................................

c) nr telefonu komórkowego/adres e-mail: ...............................................................................................................................

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926, z
późniejszymi zmianami).

� Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  zdjęć  i  filmów  przedstawiających  moje  dziecko  (prasa,  telewizja,
Internet) z zawodów, treningów i z innych działań statutowych w sposób nie naruszający prywatności i godności dziecka. 

� Zapoznałem się z regulaminem zajęć nauki oraz doskonalenia pływania organizowanych przez Mewa - Fit

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że ja,  niżej  podpisany, jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wskazanego Uczestnika.
Oświadczam jednocześnie,  że dziecko nie  ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu –  nauka i  doskonalenie
pływania – prowadzonych przez Mewa - Fit  

..............................................                                        ..................................................
               miejscowość i data                                                                                                                      czytelny podpis
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