
REGULAMIN
SZKOŁY PŁYWANIA POSEJDON

1. Każdy  rodzic  lub  opiekun  prawny  przed  rozpoczęciem  nauki  pływania  ma  obowiązek  skonsultować  się
z lekarzem  w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach na basenie.

2. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu Szkoły Pływania Posejdon Bartosz Wiktor Bytom oraz
regulaminu basenu, na którym odbywają się zajęcia.

3. Opłatę  za  zajęcia  uiszcza  się  zgodnie  z  cennikiem  Szkoły  Pływania  Posejdon,  z  góry  za  
7 zajęć do wykorzystania przez 8 tygodni. W przypadku wolnych miejsc można korzystać z zajęć jednorazowych.

O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zajęć potwierdza SMS-em możliwość zapisania
na zajęcia.

4. Opłaty  należy  uiścić  przelewem  na  konto,  za  pierwsze  zajęcia  minimum  5  dni  przed  rozpoczęciem  zajęć,
w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę basenu:
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5. Gwarancją miejsca w grupie jest  opłata za kolejne zajęcia,  w terminie 2 dni przed upływem daty  ważności
karnetu. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo wpisania nowych osób na wolne miejsca w danej
grupie wiekowej. Osoby płacące jednorazowo, zobowiązane są do każdorazowej rezerwacji miejsc SMS-em.

6. Zakup  karnetu  lub  wejścia  jednorazowego  upoważnia  do  odbioru  w  recepcji  basenu  1  chipu/kluczyka  (na
podstawie okazania w telefonie smsa otrzymanego ze Szkoły Pływania Posejdon). Kluczyk jest   dla 1 osoby
dorosłej  i  dla  dziecka.   Czas  wejścia  na  basen  jest  naliczany  od  momentu  przekroczenia  bramki  do  chwili
zwrócenia kluczyka  przy wejściu. Łącznie kluczyk jest ważny godzinę. Jeżeli druga osoba dorosła chce wejść na
basen jest zobowiązana do wykupienia biletu wstępu na basen we własnym zakresie i przebrania się w strój
kąpielowy (basen Brynów i Burowiec). Nie można wchodzić na pływalnię w ubraniu. W Spodku na teren basenu
może  wejść  tylko  1  osoba  dorosła.  Druga  osoba  spędza  czas  w  poczekalni  przy  wejściu  na  basen.  
Nie porusza się po obiekcie Spodka.  Na każdym basenie, do szatni przed i po zajęciach na czas 10 minut może
wejść druga osoba  dorosła, do pomocy przy przebraniu maluszka. Na basenie Brynów i Burowiec druga osoba
dorosła każdorazowo pobiera i zdaje  opaski na wejście do szatni. 

7. Karnet  nie  upoważnia  do  korzystania  z  jacuzzi,  sauny,  zjeżdżalni  i  przebywania  w  niecce  basenowej  poza
zajęciami. 

8. Zajęcia w basenie trwają 30 minut. Do holu basenu  należy wejść 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.  Za rzeczy
pozostawione w szatni Szkoła Pływania Posejdon nie odpowiada. 

9. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziomy zaawansowania. 
10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń ratownika i instruktora. 
11. Przed wejściem do wody i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do skorzystania z natrysków. Po zajęciach

maluszka należy dokładnie umyć, osuszyć i nakremować według potrzeb.
12. Dziecko na terenie pływalni tj. przebieralni i basenu może przebywać tylko w towarzystwie rodzica lub prawnego

opiekuna. 
13. Opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie i na terenie basenu. Opiekę

nad dzieckiem w wodzie sprawuje wyłącznie 1 osoba.
14. Opiekun  jest  zobowiązany  do  wyposażenia  dziecka  przebywającego  w wodzie  do  ukończenia  3  roku  życia

w jednorazowe pieluszki  do pływania  i  majtki  neoprenowe  Swimm Nappy lub podobne,  które zabezpieczają
przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody. 

15. W przypadku awarii  na basenie,  odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie wskazanym przez
organizatora. Informacje  o odwołaniu zajęć, z powodu awarii zostaną  przekazane SMS-em do uczestników, na
podany numer do kontaktu. 

16. Szkoła Pływania Posejdon posiada ubezpieczenie OC.
17. Organizator zastrzega sobie w czasie trwania kursu możliwość zmiany regulaminu z powodów organizacyjnych,

prawnych i technicznych kwestii  związanych  ze świadczeniem usług. O zmianach uczestnicy kursu zostaną
niezwłocznie  powiadomieni. 



18. Rodzic/ opiekun prawny dziecka opłacając zajęcia składa jednocześnie następujące oświadczenia  i wyraża zgody
dotyczące:
 oświadczam,  że  moje  dziecko  nie  posiada  żadnych   przeciwwskazań  zdrowotnych  do  uczestniczenia

w zajęciach w wodzie;
 oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach nauki pływania organizowanych

przez Szkołę Pływania Posejdon Bartosz Wiktor Bytom;   
 oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania

Posejdon Bartosz Wiktor Bytom oraz akceptuję jego treść;
 oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem pływalni, na której są organizowane zajęcia

i akceptuję jego treść;
 oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i filmików z udziałem moim i mojego dziecka

w czasie  zajęć  i  zamieszczanie  ich  na  stronie  internetowej  Szkoły  Pływania  Posejdon  Bartosz  Wiktor
Bytom, profilach w mediach społecznościowych oraz w celach promocyjnych.  Osoby, które nie wyrażają
zgody na utrwalanie wizerunku (zgłaszają informację SMS-em do organizatora zajęć) mogą uczestniczyć
w zajęciach. Jedynie w dniu filmowania i robienia zdjęć te osoby zostaną oznaczone  specjalną opaską  
w celu nie wykonywania zdjęć i nie rozpowszechniania ich wizerunku;

 oświadczam, że wyrażam zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich i  mojego  dziecka  w celu
świadczenia usługi z zakresu nauki pływania i wystawienia faktury.  Wyrażam zgodę na przekazywanie
informacji handlowej za pośrednictwem telefonu oraz poczty mailowej. 

Klauzula informacyjna.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Pływania Posejdon Bartosz Wiktor  z siedzibą w Bytomiu
(41-933), przy ulicy Strzelców Bytomskich 246c/5, NIP 626-300-11-35 REGON 363153923, numer telefonu 881 523
059, adres e-mail posejdonszp@gmail.com.

Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi udzielona zgoda.

Państwa dane  osobowe będą przetwarzane  w celu  świadczenia  usługi  z  zakresu  nauki  pływania  oraz  wystawienia
faktury na Państwa prośbę, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b 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).

Państwa dane  nie  będą  udostępniane  innym podmiotom, z  wyłączeniem podmiotów upoważnionych  na  podstawie
właściwych przepisów prawa np. organom ścigania.

Podanie danych jest  dobrowolne,  ale konieczne w celu świadczenia usługi  z zakresu nauki pływania.  Nie podanie
danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału  w nauce pływania. 

Zastrzegam  sobie  prawo  do  przetwarzania  Państwa  danych  po  rezygnacji  z  usługi   na  potrzeby  dochodzenia
ewentualnych roszczeń przed sądem. Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy
niniejsze oświadczenie.

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak w
czasie,  w  którym  zgoda  obowiązywała  Szkoła  Pływania  Posejdon  Bartosz  Wiktor   mogła  zgodnie  z prawem
przetwarzać Państwa dane.

Przysługuje  Państwu prawo  wniesienia  skargi  na  sposób przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  przez  Szkołę
Pływania Posejdon Bartosz Wiktor do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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