
 

Formularz zgłoszeniowy na Wakacyjny Kurs Pływania 

Wakacyjny Kurs Pływania organizowany przez Krytą Pływalnię w Niepołomicach będzie 

odbywał się przez cały miesiąc z zajęciami prowadzonymi dwa razy w tygodniu. Całkowity 

koszt to 90 złotych za 8 zajęć.  

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat  będą się odbywać w 

minimum 5 osobowych grupach. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń Kryta Pływalnia 

zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. 

 

Terminy zajęć w sierpniu 

-wtorek: 4.08, 11.08, 18.08 oraz 25.08 

– czwartek: 6.08, 13.08, 20.08, 27.08 

  

Imię ucznia:                                                         ………………………….. 

 

Nazwisko ucznia:                                                ………………………….. 

 

Rok urodzenia ucznia:                                       ………………………….. 

 

Nr telefonu 1:                                                      ………………………….. 

 

Nr telefonu 2:                                                      ………………………….. 

 

Adres e-mail:                                                      …………………………... 

 

Określ poziom umiejętności pływackich ucznia:  

 
 grupa NEMO 16:00 - 16.45 (brak umiejętności pływackich)                  ..…... 

 grupa FOCZKI 17:00 - 17.45 (elementarne umiejętności pływackie)    ….…                      

 grupa DELFINKI 18:00 - 18.45 (styl grzbietowy i kraul)                       ……. 

 grupa REKINKI 19:00 - 19.45 (styl grzbietowy, kraul i klasyczny)       ……. 

 

Wpisz dodatkowe uwagi / informacje o uczniu 

[np. boi się wody] 

 

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

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

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

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

Przy zakupie karnetu na Wakacyjny Kurs Pływania pobierana jest jednorazowa opłata 

aktywacyjna w wysokości 10 zł. Karnet staje się własnością klienta i umożliwia korzystanie z 

innych usług dostępnych w cenniku Krytej Pływalni po wykorzystaniu środków na 

Wakacyjny Kurs Pływania. 



 

Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem  się z regulaminem krytej pływalni,  

oraz warunkami korzystania z oferty Wakacyjnego Kursu Pływania.  

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach oraz oświadczam, 

że jego stan zdrowia pozwala mu na zajęcia ruchowe w basenie oraz naukę pływania. 

 

TAK / NIE * 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., 

poz. 926 z późn. zm.) 

 
TAK / NIE * 

 

 

Podpis opiekuna……………….. 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


