
 

 

 

Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania w roku szkolnym 2018/2019 

„Fundacji Ludzi Aktywnych Fizycznie” 

 

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Fundacja Ludzi Aktywnych Fizycznie z 

siedzibą  60-185 Skórzewo, ul. Cytrynowa 19  nr KRS: 0000643763 ,        NIP: 7773271236 

,REGON: 36574349700000 reprezentowana przez Pana Konrada Jakubowskiego. 

 

2. Zajęcia odbywają się  w kompleksie basenowym Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań), 

organizowane są przy współpracy z Ośrodkiem Szklono Wychowawczym dla Dzieci 

Niesłyszących w Poznaniu. 

 

3.  Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie niżej wymienionych przesłanek: 

- Podpisanie formularza zgłoszeniowego, 

-  Opłata zgodna z ustaleniem zarządu fundacji „LAF” z dopiskiem Imię i Nazwisko dziecka 

(opłata miesięczna)  na konto  Fundacji  Nr konta: 77 1020 4160 0000 2002 0191 5370 

4. Cena obejmuje karnet wejścia na basen, zajęcia z instruktorem pływania - surdopedagogiem, 

karnet  obejmuje dodatkowo czas w przebieralni basenu, na której odbywają się zajęcia. 

- Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek)  w godzinach od 17.00 – 18.00 ,             z 

wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych. 

5. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dowozu dzieci na pływalnię z OSW dla DN w 

Poznaniu pod opieką wychowawcy ( ustalenie oddzielnych szczegółów)  

 

6. Uczestnicy zajęć dojeżdżający z wychowawcą/opiekunem , stosują się do regulaminów 

wewnętrznych tj.: Ośrodka Szklono Wychowawczego dla dzieci Nesłyszących w Poznaniu, 

komunikacji MPK w Poznaniu,  

 



 

7. Uczestnicy zajęć ( w przypadku zajęć osób małoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do 

czynności prawnych – odpowiednio rodzice lub opiekunowie prawni) poprzez podpisanie 

regulaminu , oświadczają o braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach nauki i 

doskonalenia pływania.  Niezależnie od podpisanego regulaminu, osoby te są zobowiązane o 

dostarczenie , najpóźniej na pierwsze zajęcia stosowne zaświadczenia lekarskie o braku 

przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach.              W przypadku nie dostarczenia stosownego 

zaświadczenia fundacja ma prawo do odmowy udziału w zajęciach.  

 

8. W przypadku przewlekłej choroby uczestnika zajęć , potwierdzonym stosownym zaświadczeniem 

lekarskim , która uniemożliwia  lub istotnie utrudnia uczestnictwo w zajęciach, uczestnikowi 

przysługuje zwrot poniesionych kosztów zajęć.  

 

9. Uczestnik zajęć po wcześniejszym ustaleniu z Fundacją „LAF” ma możliwość odpracowania 

nieobecności na zajęciach w innym terminie . 

 

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia, 

zobowiązują się dbać o porządek i o sprzęt oraz przestrzegać regulaminu kompleksu Term 

Maltańskich w Poznaniu. 

 

11. Fundacja „LAF” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz innych 

pomieszczeniach. 

 

12. Zgodnie z obowiązującymi prawem, w tym Rozporządzeniem 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 („RODO”), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez 

administratora, tj. Fundację Ludzi Aktywnych Fizycznie (dalej „Administrator”) moich danych 

osobowych oraz danych dziecka /uczestnika zajęć podanych w formularzu, w celu realizacji 

umowy lub usługi, której formularz dotyczy. 

 

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez 

Administratora w ww. celu jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia zrealizowanie 

tego celu, w tym w szczególności uniemożliwi realizację zajęć nauki lub doskonalenia pływania. 

 

14. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji  międzynarodowej.  

 



 

15. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/ Pana danych osobowych lub 

danych zgłoszonego przez Panią/Pana danych dziecka/uczestnika zajęć, jesteśmy dostępni pod 

adresem: kontakt@fundacjalaf.pl lub nr 693552145 

 

 

16. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez fundację Ludzi Aktywnych Fizycznie mogą 

przesyłać na adres kontakt@fundacjalaf.pl ,reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 7 dni 

roboczych , uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji. 

 

17. Fundacja LAF zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

18. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem zajęć nauki i doskonalenia pływania w Fundacji 

Ludzi Aktywnych Fizycznie i go akceptuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Za zarząd               Rodzic lub opiekun prawny  
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Zajęcia narciarstwa w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

 
W roku szkolnym 2018/2019 odbywają się zajęcia narciarstwa, w ramach 

dodatkowych zajęć dla dzieci w naszym ośrodku. 

Zajęcia te odbywają się w każdą środę w godzinach 16.00-18.00 i obejmują dojazd i 

uczestnictwo w zajęciach na stoku narciarskim Malta Ski na ul. Wiankowej 

w Poznaniu. 

Udział dzieci w tych zajęciach odbywa się pod okiem instruktora narciarstwa przy 

pomocy wychowawcy i jest bezpłatny. 

Organizator zajęć zapewnia; karnet na zajęcia, sprzęt niezbędny do zajęć tj. narty, 

buty narciarskie ,kask , kije. 

Rodzic zapewnia dziecku stosowny strój do zajęć tj; spodnie dresowe lub 

narciarskie, kurtkę lub bluzę dostosowane do warunków pogodowych, rękawice. 

 

Osobą prowadzącą zajęcia w OSW dla DN w Poznaniu jest P. Konrad Jakubowski  

 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z narciarstwa, jednocześnie 

oświadczam iż dziecko nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych lub innych 

do udziału w ww. zajęciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 


