FUNDACJA DITERO
WOLIMIERZ 109
59-814 POBIEDNA
BIURO@DITERO.PL

Wolimierz, __________________

Deklaracja udziału w zajęciach nauki pływania
Dane uczestnika zajęć
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

Dane rodziców / opiekuna prawnego
Imię
Nazwisko

Dane kontaktowe
Adres
Telefon
e-mail

Deklaracja uczestnictwa
Deklaruję udział mojego dziecka _____________________________ w zajęciach nauki pływania
organizowanych przez Fundację Ditero. Oświadczam, że znany mi jest i akceptuję regulamin zajęć,
będący załącznikiem do niniejszej deklaracji. Deklaruję odpłatność za zajęcia w wysokości130 zł za
semestr (260 zł za rok szkolny).

Data,

1

czytelny podpis
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, oraz danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu
dla potrzeb zajęć prowadzonych przez Fundację Ditero zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

Data,

czytelny podpis

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach organizowanych przez Fundację Ditero. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie
pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

Data,

czytelny podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), udzielam zgody na korzystanie
z wizerunku mojego dziecka ………………………………………………… w każdej formie
i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez konieczności wypłaty Udostępniającemu
wizerunek swojego dziecka wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich znanych w dacie
podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
1. stronie internetowej Fundacji oraz mediach internetowych wspierających działania
promocyjne Fundacji
2. profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, inne)
3. drukowanych materiałach informacyjnych jak foldery, plakaty, ulotki, artykuły prasowe.
2. Rozpowszechnianie, o którym mowa w ust. 1 następować będzie bez ograniczeń
terytorialnych i bezterminowo do celów służących promocji programów Fundacji.

Data,

2

czytelny podpis
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Regulamin zajęć pływackich w roku szkolnym 2017/18
1. Organizatorem zajęć jest Fundacja Ditero (NIP: 6131576614, Wolimierz 109, 59-814
Pobiedna).
2. Regulamin obowiązuje na rok szkolny 2017/2018 czyli od 1 września 2017 do 31 czerwca
2018.
3. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
1. Uczestnikami zajęć pływackich mogą być dzieci, które ukończyły 5 rok życia.
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach pływackich,
poświadczony oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniami i akceptacją
niniejszego regulaminu.
4. Dokonanie opłaty za zajęcia (całości lub za semestr) nie później niż w terminie 10 dni od
daty rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym semestrze.
4. Odpłatność za zajęcia wynosi 130 zł za semestr (260 zł za rok). W ramach tej opłaty
uczestnikowi przysługuje udział w 10 zajęciach / semestr (20 za rok szkolny).
1. Płatność należy przekazać na konto Fundacji Ditero:
Fundacja Ditero
42 1600 1462 1833 6496 0000 0001
Tytułem: Pozaszkolne zajęcia edukacyjne (pływanie), Imię + nazwisko dziecka
5. Opłata za zajęcia nie obejmuje biletu na basen. Uczestnicy zajęć pływackich zobowiązani są
do zakupu biletów we własnym zakresie. Uczestnicy mogą korzystać z ulgowego wstępu na
basen, jednak wysokość zniżek nie jest w pełni zależna od Organizatora i może ulec zmianie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn
niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania zajęć, uczestnik będzie mógł wziąć
udział w zajęciach w innym, uzgodnionym terminie.
7. Uczestnicy mogą w wyjątkowych przypadkach i przy zgłoszeniu nieobecności z co najmniej
trzy dniowym wyprzedzeniem przełożyć udział w zajęciach na inny dzień – z inną grupą.
Organizator nie gwarantuje jednak, że takie zmiany będą zawsze możliwe.
8. Rezygnacja z części zajęć przez uczestnika, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty
za dany semestr oraz nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przedstawionych
przez prowadzącego. Nie stosowanie się do poleceń prowadzącego a szczególnie
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zachowania stanowiące zagrożenie dla współuczestników zajęć, skutkują usunięciem
uczestnika z zajęć bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych opłat.
10. Uczestnicy zajęć są przyprowadzani i odbierani po zajęciach przez rodzica /prawnego
opiekuna, bądź upoważnioną przez niego pisemnie pełnoletnią osobę. Osoby dorosłe
odpowiedzialne za odprowadzenie dzieci na zajęcia są zobowiązane do pomocy swoim
dzieciom w szatni – podczas przebierania się, mycia, suszenia. Pomoc dzieciom w szatni
pływalni nie należy do obowiązków prowadzącego zajęcia.
11. Rekrutacja na zajęcia związana jest z gromadzeniem i przetwarzanie danych osobowych. Do
praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych
osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
Każdemu uczestnikowi, rodzicowi (prawnemu opiekunowi) uczestnika przysługuje prawo
wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Administratorem danych uczestników
zajęć jest Fundacja Ditero.
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