
WARUNKI UCZESTNICTWA w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA THE BEST! 

Przed rozpoczęciem udziału w zajęciach uczestnik winien zapoznad się z niniejszymi warunkami uczestnictwa.  

Umowa zostaje zawarta na okres roku szkolnego 2022/23 od …….. 2022r. do VI 2023r. 

1. Wypełnienie i podpisanie „Umowy o świadczenie usług” stanowi zawarcie umowy pomiędzy właścicielem firmy „TB”  

a uczestnikiem (rodzicem lub prawnym opiekunem) kursu. 

2. Zajęcia będą prowadzone na krytej pływalni MOSiR w Nowym Sączu, oraz w Aqua Centrum Chełmiec. 

3. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości uczestnika lub rodzica. 

4. Kwalifikacji uczestnika zajęd do grupy szkoleniowej dokonuje instruktor kursu. Metody i zakres zadao dostosowany zostanie do 

poziomu i umiejętności uczestników zajęd. Nauka w przypadku dzieci odbywa się poprzez zabawę z zastosowaniem stopniowania 

trudności. 

5. Za bezpieczeostwo podczas zajęd odpowiada instruktor. Za bezpieczeostwo w szatniach, przed lub po zakooczeniu zajęd odpowiada 

rodzic lub opiekun prawny uczestnika zajęd. 

6. Uczestnicy zajęd zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni w Nowym Sączu i Chełmcu. 

7. Firma „TB” zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik 

utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub 

innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik, który łamie regulamin.  

8. Firma „TB”  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy klienta. 

9. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Czas zajęd to 45 min. 

10. W przypadku przyjścia na zajęcia osoby z polecenia, osobie polecającej przysługują jedne zajęcia w grupie 

gratis za każdą poleconą osobę.  
11. Płatności za zajęcia dokonuje się za miesiąc  z góry przed pierwszymi zajęciami , lub gotówką na pierwszych zajęciach u instruktora.  

Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, Kartę Nowosądeczanina, rodzeostwa oraz osób kontynuujących zajęcia  firma „TB” 

udziela zniżki na zajęcia grupowe (4-6 osób):  

Opłata miesięczna wynosi: 

- 120 zł zajęcia grupowe 1x w tygodniu - zniżka 14% 

- 240 zł zajęcia grupowe 2x w tygodniu - zniżka 14% 

- 140 zł zajęcia grupowe 1x w tygodniu - cena regularna bez zniżki 

- 260 zł zajęcia grupowe 2x w tygodniu  

- 240 zł zajęcia grupowe rodzeostwa 2 dzieci - 1x w tygodniu  

- 330 zł zajęcia grupowe rodzeostwa 3 dzieci - 1x w tygodniu zniżka 21 % 

- 80 zł zajęcia indywidualne, oraz dla dwóch osób - 320 zł - 4x w miesiącu 

- 120 zł zajęcia dla trzech osób, 480 zł - 4x w miesiącu  

- Istnieje również możliwośd indywidualnego uzgodnienia innej częstotliwości zajęd. 

  Dane do przelewu do pobrania na stronie www.szkolaplywaniatb.pl „TB” Magdalena Baliczek ul. Lwowska 138/45,  

  33-300 Nowy Sącz. Nr konta: Alior Bank:  91249000050000453015282540   

12. Płatności można dokonad gotówką lub przelewem. W tytule należy podad imię i nazwisko osoby za którą opłata jest dokonana, 

miesiąc za który przypada opłata, oraz miejsce zajęd (np. Jan Kowalski, wtorek 16.45 wrzesieo, Nowy Sącz/Chełmiec) 

13. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może byd przełożona na następny miesiąc 

14. Nieobecności można odrobid podczas innych godzin pracy szkoły The Best po wcześniejszej konsultacji i wolnego miejsca  

w grupie. Warunek: nieobecnośd ma byd zgłoszona telefonicznie/sms  (796-454-948) najpóźniej do godz. 10.00 w dniu w którym 

odbywają się zajęcia. Nie przyjmuje się zwrotu kosztów za nieobecności. Zajęcia można odrabiad do kooca roku szkolnego, do czasu 

uiszczania płatności za zajęcia. 

15. Nieobecności wynikające z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie z właścicielem. 

16. Warunkiem uczestnictwa jest brak przeciwwskazao zdrowotnych do udziału w zajęciach oraz posiadanie we własnym zakresie 

ubezpieczenia NNW.  

17. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają / nie wyrażają* zgody na otrzymywanie publikacji i informacji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej od „TB”  w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/ lub numer telefonu przez „TB” 

18. *Brak zaznaczenia rozumiany jest jako wyrażenie zgody 

19. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 

Nowy Sącz, dnia  ……………………… 

Podpis w imieniu firmy „TB”         Za Uczestnika 

 …………………………………..      ………………………………. 

http://www.szkolaplywaniatb.pl/


 

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOŁA PŁYWANIA THE BEST 

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA, REHABILITACJA W WODZIE 

FIRMA „TB” MAGDALENA BALICZEK, UL. Lwowska 138/45, 33-300 NOWY SĄCZ 

TEL. 796-454-948, www.szkolaplywaniatb.pl, e-mail: tb@szkolaplywaniatb.pl  

nr konta bankowego: Alior Bank  91249000050000453015282540 

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW 

IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………… 

ROK URODZENIA  ………………………………………………………………… 

DANE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

IMIĘ NAZWISKO……………………………………………………………………… 

NUMER KONTAKTOWY ………………………………………………………….. 

ADRES E-MAIL ………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka/uczestnika pozwala na udział w zajęciach nauki pływania, rehabilitacji  

w wodzie, oraz posiada ubezpieczenie NNW ( przedszkolne lub szkolne) 

Istotne informacje odnoście szczególnych potrzeb dziecka (stan zdrowia, wada postawy, niepełnosprawnośd itp.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

                                  Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych Szkoły Pływania  

„The Best” oraz danych osobowych.                                                                                                              

              

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

                                                                      Miejscowośd, data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Administratorem danych osobowych jest firma „TB” Magdalena Baliczek, ul. Lwowska 138/45, 33-300 Nowy Sącz. Dane osobowe uczestnika oraz rodzica (opiekuna prawnego) będą 

przetwarzane w celu realizacji umowy. Dane mogą byd również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora, np.  dla celów marketingu bezpośredniego. Dane nie są 

przekazywane żadnym innym podmiotom. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu do czasu upływu przedawnienia roszczeo wynikających z tej 

umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody  nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed cofnięciem. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile 

przepisy prawa przewidują możliwośd skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, ich 

niepodanie uniemożliwia skorzystanie z oferowanych przez Administratora usług. Dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym nie będą podlegad profilowaniu.   


