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Oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

1. Zgoda na uczestnictwo w zajęciach 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (podopiecznego): 

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

(imię i nazwisko kursanta) 

ur………………………………………………………………………………………………... 

(data urodzenia kursanta) 

w zajęciach nauki lub doskonalenia pływania prowadzonych przez Szkołę Pływania Basenova, 

na pływalni prowadzonej przez Basenova Sp. z o.o., położonej w Giebułtowie,  

przy ul. Władysława Hermana 18 w ramach uczestnictwa w półkolonii Ferie zimowe 2023, 

których organizatorem jest Klub Sportowy Dragon Tennis Team Pro. 

 

2. Oświadczenie o stanie zdrowia 

Oświadczam o braku przeciwskazań zdrowotnych mojego dziecka/podopiecznego do 

uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania. 

 

3. Zgoda na udzielnie pierwszej pomocy 

Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy lub przeprowadzenie niezbędnych zabiegów 

w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka/podopiecznego podczas zajęć 

nauki i doskonalenia pływania. 

 

4.    Oświadczenie o znajomości regulaminów 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem pływalni, Regulaminem szkoły 

pływania oraz Regulaminem korzystania z wanny jacuzzi i w pełni je akceptuję, a także 

zobowiązuję się do zapoznania mojego dziecka/podopiecznego z zasadami obowiązującymi na 

pływalni Basenova. 

 

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć mojego dziecka/ podopiecznego w czasie zajęć a także 

filmów dokumentujących pracę na zajęciach. 

Wyrażam zgodę na jedno- lub wielokrotne, nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz filmów  

z wizerunkiem mojego dziecka/podopiecznego wykonanych w związku z udziałem  

w zajęciach nauki i doskonalenia pływania podczas Ferii Zimowych 2023, na stronie 

internetowej, w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych w celu 

promowania i dokumentowania działalności Szkoły pływania Basenova.  
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6. Oświadczenie w sprawie danych osobowych 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Polityką prywatności Basenova Sp. z o.o. i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego zgodnie  

z zasadami w niej określonymi. 

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

                                (Data, miejscowość)                                                                                              (Podpis Rodz ica/Opiekuna prawnego) 

 

7. Oświadczenie w sprawie informacji handlowych 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Basenova Sp. z o.o., z siedzibą w Giebułtowie, 

ul. Wł. Hermana 18, 32-085 Giebułtów informacji handlowych dotyczących usług 

świadczonych przez szkołę pływania Basenova drogą elektroniczna, na adres email wskazany 

przeze mnie w zgłoszeniu mojego dziecka/podopiecznego na Ferie Zimowe 2023. 

 

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

                              (Data, miejscowość)                                                                                              (Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: Złożenie powyższych oświadczeń jest dobrowolne, lecz w odniesieniu do oświadczeń oznaczonych 

numerami: 1, 2, 3,4 , 5 i 6 konieczne dla uruchomienia usługi. 


