
 

87-100 Toruń 
Bażyńskich 9/17 

KRS 0000229876 KLUB WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW: 
GMINY MIASTA TORUŃ, MINISTERSTWA SPORTU 

 

Indywidualny Formularz Zgłoszeniowy na KURS NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI 
organizowany przez MIĘDZYSZKOLNY KLUB PŁYWACKI TORUŃCZYK  

w sezonie 2021/2022 

Imię i Nazwisko uczestnika ..........................................................................................................  

Adres ............................................................................................................................................  

Data urodzenia  .....................................................  

Dzień zajęć  ..............................................  

Grupa: .......................................................  

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna**  ...............................................................  

adres email rodzica/opiekuna **  .......................................................................  

Opłata członkowska – grupa nauki pływania:     

90   zł / miesiąc 

Opłata członkowska – grupa doskonalenia pływania: 
95   zł / miesiąc w przypadku 2 zajęć tygodniowo; 
75   zł / miesiąc w przypadku 1 zajęć tygodniowo. 

Forma płatności : przelew na rachunek bankowy do 10 dnia każdego m-ca. 

62 1160 2202 0000 0000 5531 3744   Millennium Bank 

Zgoda Rodziców 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w KURSIE NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI 

prowadzonym przez Międzyszkolny Klub Pływacki Toruńczyk i zapoznałem/łam się z REGULAMINEM ZAJĘĆ NAUKI 

PŁYWANIA W GRUPACH PRZEZ MKP TORUŃCZYK 

 

 

……………………………………………………………   

          Data i Podpis rodzica/opiekuna 

**niezbędny kontakt przynajmniej jednego z rodziców /opiekunów 

Międzyszkolny Klub Pływacki 
„Toruńczyk" 

Ul. Bażyńskich 9/17, 87-100 Toruń, NR Licencji 010/02, KRS 0000229876

        Międzyszkolny Klub Pływacki 

 

          Miasto Toruń 



REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W MKP TORUŃCZYK 
1. Organizatorem zajęć jest Międzyszkolny Klub Pływacki Toruńczyk. 
2. Uczestnicy kursu nauki pływania zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 

Regulaminu zajęć nauki pływania i regulaminów wewnętrznych obowiązujących na terenie 

krytej pływalni UCS UMK. 
3. Każdy uczestnik kursu ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy, który umożliwia 
skorzystanie z zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej w/w dokumenty podpisuje rodzic 

lub prawny opiekun. 

4. Zajęcia nauki pływania prowadzone są w grupach max 15 osobowych na jednego 
instruktora/ trenera a organizowane będą w okresie od września 2021 do czerwca 2022  

w systemie płatności miesięcznych zgodnych z harmonogramem. Minimalną liczbę 
kursantów niezbędną do rozpoczęcia kursu ustala koordynator. 
Termin realizacji zajęć uzależniony jest od właściciela pływalni i może ulec zmianie. 
5. W przypadku rezygnacji z zajęć nauki pływania obowiązuje miesięczny okres 
wypowiedzenia. 

6. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się u Koordynatora 
pod adresem: klub@torunczyk.pl na określony dzień i godzinę i dokonanie miesięcznej 
opłaty za kurs. 
7. Opłatę członkowską za dany miesiąc kursu należy uiścić przelewem na konto, pisząc w 
tytule wpłaty : „Grupa nr xxx - miesiąc - Imię i nazwisko dziecka „ 

Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem kursu stanowi podstawę do wstępu na zajęcia 
nauki pływania. Wysokość opłaty miesięcznej jest uśredniona i stała , niezależnie od ilości 
dni zajęć wypadających w danym miesiącu, uzależniona jest od kondycji finansowej klubu. 
8. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów oraz dokonania opłaty. Ilość miejsc w 
grupie jest ograniczona. 

9. Wnosząc opłatę członkowską, kursant nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów 
związanych z wejściem na basen, rezerwacją toru, opłatą instruktora/trenera/ratownika. 

10. Jedne zajęcia traktowane są jako 45 lub 60 minut w zależności od rodzaju kursu. 

11. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu 

części opłaty członkowskiej lub jej umniejszenia. 

12. Z powodu wprowadzonych ograniczeń na basenie nie ma możliwości odrobienia 

godziny lekcyjnej w przypadku opuszczenia zajęć. 

13. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot 
pieniędzy. 
14. Kryterium podziału na grupy stanowi wiek i umiejętności kursanta. 
15. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska. 
16. MKP TORUŃCZYK oraz osoba prowadząca zajęcia nie odpowiada za szkody i 

ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się do jego poleceń i wskazówek. 
17. MKP TORUŃCZYK zapewnia opiekę kadry trenersko - ratowniczej podczas zajęć. 
18. MKP TORUŃCZYK zobowiązuje się podnosić poziom umiejętności i sprawności 
KURSANTÓW, biorąc pod uwagę umiejętności początkowe uczestnika oraz jego frekwencję 

na zajęciach. Frekwencja i aktywność kursantów są odnotowywane przez kadrę. 

19. Ilość uruchamianych grup w danym okresie będzie uzależniona od ilości chętnych 
osób. W przypadku braku chętnych lub też niewystarczającej liczby uczestników kurs 
zostanie przeniesiony na następny termin. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu 
wpłaconej na dany miesiąc kwoty. 
20. Korzystanie z wszelkich urządzeń na terenie pływalni musi być zgodne z ich 
przeznaczeniem, a ponadto kategorycznie zabrania się: 
- wchodzenia do wody bez pozwolenia instruktora, 

- biegania po śliskich, mokrych powierzchniach, 
- niezorganizowanych skoków do wody, 
- zabaw z wpychaniem się do wody. 
21. W przypadku złego samopoczucia kursanta lub dysfunkcji aparatu ruchu należy 
poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia w momencie ich wystąpienia. 
22. Instruktor może odmówić uczestnictwa w zajęciach w przypadku złego samopoczucia 
lub  wysokiej temperatury kursanta. Powiadomi o tym fakcie rodzica/opiekuna wskazanego 

na wniosku. 

23. Wnosząc opłatę członkowską uczestnik lub prawny opiekun deklaruje, iż zapoznał się 
z treścią powyższego regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania 
warunków w nim zawartych. 
Regulamin obowiązuje od dnia: 01.09.2021r. 

Opata członkowska - kurs nauki pływania: 90 zł / miesiąc 

Opata członkowska -  kurs doskonalenia pływania: 
95 zł / miesiąc za 2 zajęcia tygodniowo 

75 zł / miesiąc za 1 zajęcia tygodniowo 

Forma płatności : przelew na rachunek bankowy do 10 dnia każdego m-ca. 

62 1160 2202 0000 0000 5531 3744  Millennium Bank 
Informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest 
Międzyszkolny Klub Pływacki Toruńczyk, ul. Bażyńskich 9/17, 87-100 Toruń,  
 adres e‐mail: klub@torunczyk.pl 
2. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych oraz niezbędnych do 
realizacji zadań statutowych Międzyszkolnego Klubu Pływackiego Toruńczyk.  
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018r. –
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Informujemy, że w związku z przystąpieniem do realizowanego przez MSiT programu 
„Klub” dane osobowe dziecka wprowadzone zostaną do Narodowej Bazy Talentów – testy 
sprawnościowe. 
5. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
realizacji celów Międzyszkolnego Klubu Pływackiego Toruńczyk.

 

Międzyszkolny Klub Pływacki „Toruńczyk" 

Ul. Bażyńskich 9/17, 87-100 Toruń, NR Licencji 010/02, KRS 0000229876 

mailto:klub@torunczyk.pl

