
Regulamin zajęć nauki pływania dla klas I-III realizowanych przez Uczniowski 
Klub Pływacki Kmita Zabierzów 

1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu dla poszczególnych grup. 

2. .Dzieci doprowadzane są na zajęcia punktualnie przez rodziców według ustalonych zasad. 
Obowiązuje strój kąpielowy, czepek, okularki oraz strój do zajęć na lądzie.  

3. Zajęcia prowadzone są przez trenerów Uczniowskiego Klubu Pływackiego Kmita Zabierzów. 

4. Dziecko przebywające pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo. 

5. Zajęcia mają na celu naukę i doskonalenie pływania, popularyzację kultury fizycznej i sportu 
pływackiego oraz rywalizacji sportowej. Zajęcia będą prowadzone w wodzie i na lądzie. 

6. Dzieci mają prawo do brania udziału we wszelkich akcjach sportowych organizowanych przez UKP 
Kmita Zabierzów. 

7. Dzieci mają prawo do uczestnictwa w obozach letnich i zimowych organizowanych przez UKP Kmita 
Zabierzów na zasadach jak każdy zawodnik klubu. 

8. Rodzic jest zobowiązany zgłaszać trenerowi wszelkie urazy czy problemy zdrowotne dziecka. 

9. W sprawach związanych z zajęciami rodzice kontaktują się z trenerami odpowiedzialnymi za 
poszczególne grupy bezpośrednio przed zajęciami lub po zajęciach. Możliwy jest także kontakt 
email ukp@kmitazabierow.eu . 

10. W klubie obowiązuje obligatoryjna składka zawodnicza w kwocie 100 zł za miesiąc. Wpłaty 
dokonuje się na konto klubu do 5 każdego miesiąca.  

Dane do przelewu: 

Uczniowski Klub Pływacki Kmita Zabierzów 

ul. Kolejowa 15a, 

32-080 Zabierzów, 

numer konta 47859100070030015834030001. 

Przelew powinien zawierać imię i nazwisko dziecka , miesiąc za który opłata jest dokonywana 
np. „Jan Kowalski opłata z tytułu zajęć nauki pływania za miesiąc styczeń” 

Cena jest niezmienna niezależnie od ilości odbytych zajęć w miesiącu. Wyjazdy na zawody i 
obozy to dodatkowe koszty. 

11. Brak wpłaty skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z zajęć.  

12. Nieobecności można odrabiać po konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia. 

13. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb. 

14. Wszystkie informacje dotyczące naszego klubu dostępne są na stronie www.kmitazabierzow.eu lub 
na Facebooku. 

15. Każdy rodzic proszony jest o rejestrację w elektronicznym systemie obsługującym zajęcia 
ActiveNow. Link do systemu zostanie wysłany przez UKP Kmita Zabierzów.  

 

 

 

 

mailto:ukp@kmitazabierow.eu


KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – 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); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 niniejszym informujemy, że: 

1. Klub UKP „KMITA” Zabierzów przetwarza dane osobowe członków klubu oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków 
zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, 
wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia). 

Administratorem danych osobowych jest Klub UKP „Kmita” Zabierzów  z siedzibą przy ul. Kolejowej 15a w Zabierzowie. 

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu ukp@kmitazabierow.eu 

2. Dane osobowe członków Klubu, w tym członków-zawodników podawane są przez Państwa przy wypełnianiu deklaracji 
członkowskiej. 

3. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją 
zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania 
uczestników do udziału w zawodach i obozach, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, ogłoszenia 
wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie stanowi: 

a) zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich, 

b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa, 

c) wykonanie umowy, 

d) usprawiedliwiony interes administratora. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

d) przenoszenia danych 

e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić członkostwo w Klubie lub 
współpracę z nim. 

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. 

9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w 
tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. 

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były 
przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem. 

Zarząd Klubu UKP „KMITA” Zabierzów  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Data i podpis rodzica oraz imię i nazwisko dziecka 
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