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KARTA ZGŁOSZENIOWA / UMOWA 

Imię, nazwisko oraz rok urodzenia dziecka: ……………………………………………………......... 
 
1. Postanowienia ogólne  

1. Umowa podpisywana jest na cały rok trwania zajęć to jest od 12.09.2022 do 19.06.2023 roku. W przypadku zapisania dziecka 

po 06.09.2022 za datę rozpoczęcia ważności umowy przyjmuje się datę pierwszych odbytych przez dziecko zajęć.  Klub Sportowy 

Just Swim Gdynia, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia umowy.  

2. Rezygnacja z zajęć /wypowiedzenie umowy 

a) przy wyborze płatności semestralnej istnieje możliwość wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem drugiego semestru. W tym 

celu należy wysłać maila na adres biuro@justswim.com.pl z informacją o wypowiedzeniu umowy do dnia 10.01.2023 roku. 

W przypadku braku takiej informacji rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany uregulować opłatę za II semestr. 

W przypadku rezygnacji w trakcie semestru nie przewiduje się zwrotu płatności za nie wykorzystane zajęcia. 

b) przy wyborze płatności co miesięcznej istnieje możliwość skorzystania z miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy  przy 

zachowaniu pełnego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. 

A więc jeżeli rezygnację otrzymaliśmy np. 20 października, miesięczny okres wypowiedzenia trwać będzie od 1 do 31 listopada. 

Zakończenie umowy w takim przypadku nastąpi 31 listopada. Rezygnację należy wysłać mailem na adres: biuro@justswim.com.pl 

3. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są w grupach we wszystkich stopniach zaawansowania, raz lub dwa razy 

w tygodniu po 45 minut (częstsze uczestnictwo uzgadniane jest indywidualnie). Uczestnicy zostają zakwalifikowani do 

odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania. W miarę czynionych postępów są indywidualnie awansowani do grup 

programowo wyższych.  

4. KS Just Swim Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki 

basenu. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący, za bezpieczeństwo pojedynczych osób 

z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur na pływalni, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiada Rodzic/Opiekun.  

Bezpośrednio po zakończeniu zajęć dziecko przechodzi pod opiekę Rodzica/Opiekuna prawnego. Kalendarz zajęć oraz niniejszy 

regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.naukaplywania.gdynia.pl. Chętni do uczestniczenia w zajęciach 

zobowiązani są do podpisania umowy poprzez fomularz on line na stronie internetowej, wykupienia karnetu miesięcznego lub 

semestralnego zgodnie z cennikiem KS Just Swim Gdynia, oraz do zapoznania się z regulaminem pływalni, na której odbywają 

się zajęcia.  

5. KS Just Swim, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.  

2. Płatności 

Istnieją dwa warianty opłaty za zajęcia: 

1. płatność z góry za dany semestr: koszt pojedynczych zajęć wynosi  45 zł na pływalni w Chyloni oraz 50zł na pływalniach w 

Kosakowie oraz Hotelu Mercure. Cena karnetu = cena zajęć x ilość zajęć w danym semestrze. Opłata semestralna powinna 

być dokonana przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. Po uzgodnieniu istnieje możliwość opłaty za karnet 

semestralny w dwóch równych ratach przy czym druga rata musi być zapłacona najpóźniej 40 dni po dokonaniu pierwszej 

wpłaty. Opłatę za II semestr należy wpłacić do 31.01.2022 r. 

2. opłata co miesięczna: koszt pojedynczych zajęć wynosi 50 zł na pływalni w Chyloni, oraz 55zł na pływalniach w Kosakowie 

oraz hotelu Mercure w Gdyni. Opłatę wykonuje się do 10-go dnia każdego miesiąca, z góry za cały miesiąc.  



Koszt karnetu miesięcznego = ilość zajęć w danym miesiącu x cena zajęć.  

We wrześniu pobierana jest opłata z góry za wrzesień i październik, natomiast w maju pobierana jest opłata z góry za 

miesiące maj i czerwiec. 

3. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie www.naukaplywania.gdynia.pl 

4. KS Just Swim Gdynia zastrzega sobie prawo do możliwości podniesienia opłat w trakcie trwania semestru z powodu przyczyn 

od niego niezależnych, jak np. podniesienie kosztu wynajmu torów. W takim przypadku klient ma prawo do rozwiązania 

umowy. 

5. Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe : KS JUST SWIM GDYNIA nr konta: 22 1870 1045 2083 1071 3722 0001  

W tytule: opłata za zajęcia nauki pływania – imię i nazwisko dziecka oraz pływalnia na którą dziecko uczęszcza. 

3. Nieobecności i odrabianie zajęć 

KS Just Swim Gdynia nie przewiduje zwrotu kosztów za nieobecność dziecka na zajęciach. Istnieje jednak możliwość odrobienia 

nieobecności w innym terminie zgodnie z grafikiem funkcjonowania naszej szkoły. Odrobienie zajęć należy ustalić 

z trenerem. Nieobecność dziecka na zajęciach należy zgłosić smsem na nr 504 769 193 minimum 5h przed rozpoczęciem zajęć 

popołudniowych (zajęcia poranne - minimum 2h). W przeciwnym razie zajęcia te przepadają bez możliwości odrobienia. 

W przypadku dłuższej choroby dziecka (miesiąc, dwa miesiące), KS Just Swim Gdynia może odstąpić od części opłaty za dany 

miesiąc, jednak zawsze pozostaje opłata w wysokości 50% kosztu pełnego karnetu miesięcznego. W przypadku skorzystania z takiej 

ulgi zajęcia z danego miesiąca nie są do odrobienia.  

Odrabianie może być wskazane na innym basenie, na którym odbywają się zajęcia KS JUST SWIM. Nie gwarantujemy odrabiania 

zajęć na tym samym basenie, na które dziecko chodzi docelowo, ale zawsze staramy się to umożliwić. 

Odrabianie zajęć odbywa się tylko do końca danego semestru. Nieodrobione zajęcia nie przechodzą na kolejny semestr. 

Wszystkie zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną: sms-em na nr 504 769 193. W przypadku nie odbycia się zajęć 

z inicjatywy "KS Just Swim Gdynia", zajęcia takie będą możliwe do odrobienia lub zostaną przesunięte na inny termin.  

PROSIMY ODRABIAĆ ZAJĘCIA NA BIEŻĄCO. W OSTATNIM MIESIĄCU DANEGO SEMESTRU MOŻNA ODROBIĆ MAKSYMALNIE DWA 

ZAJĘCIA. 

4. KS  Just Swim Gdynia zastrzega sobie prawo do: 

- łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć 

- zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów. 

5. Orzeczenie o stanie zdrowia dziecka: 
Ja jako rodzic/opiekun prawny oświadczam, że zapisane przeze mnie dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 

i może brać udział w zajęciach z nauki i doskonalenia pływania prowadzonych przez KS Just Swim Gdynia. 

6. Wszystkie osoby przebywające na pływalni zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 
pływalni. 

Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem dziecka i zapoznałem/am się z zasadami i regulaminem uczestnictwa w zajęciach 

nauki pływania prowadzonych przez KS JUST SWIM Gdynia oraz AKCEPTUJĘ je. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących wersjach po jednej dla każdej ze stron.  

Tel kontaktowy: ………………………………………….………………….                                                    Data: …………………………………………….………… 

Podpis: (czytelnie Imię i Nazwisko) : ……………………………….  

Deklaruję kupno karnetu:           Semestralnego                      Miesięcznego  



Podpisując umowę wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KS JUST SWIM Gdynia z siedzibą w Gdyni, przy 
ul. Unruga 37f/4, 81-181 Gdynia, danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w umowie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

KS Just Swim Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul.Unruga 37f/4, 81-181 Gdynia, jako administrator danych osobowych, informuje, że przysługuje Pani / Panu 
prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania. 

KS JUST SWIM Gdynia , tel. 504 769 193, e mail: biuro@justswim.com.pl 

www.justswim.com.pl  www.naukaplywania.gdynia.pl  

 

 

	

INFORMACJA	RODO	

 

1)	Administratorem	Pani/Pana	oraz	dziecka	danych	osobowych	jest	KS	JUST	SWIM	Gdynia,	NIP:	9581720076	z	siedzibą	przy	ul.	Unruga	
37f/4	81-181	Gdynia.		

2)	Państwa	dane	osobowe	przetwarzane	będą	w	celu	organizacji	 i	prowadzenia	zajęć	nauki	pływania	na	podstawie	art.	6	ust	1.	pkt	a.	
z	rozporządzenia	o	ochronie	danych	osobowych	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	

3)	 Dane,	 które	 będziemy	 przetwarzać	 to:	 imię,	 nazwisko,	 nr	 telefonu,	 adres	 e-mail	 oraz	 w	 przypadku	 wystawiania	 faktury	 -	 adres	
zamieszkania,	NIP,	PESEL	oraz	wizerunku	w	postaci	zdjęć	z	zajęć,	zawodów	pływackich	oraz	innych	imprez	organizowanych	przez	Szkołę		

4).	Dostęp	do	danych	osobowych	będą	posiadać	osoby	zarządzające	szkołą	pływania	 JUST	SWIM	Mateusz	Rasiewicz	oraz	 JUST	SWIM	
Sabina	Rasiewicza	a	także	trenerzy	w	celu	sprawdzenia	obecności	na	zajęciach	lub	w	razie	konieczności	kontaktu	z	Państwem.	Dostęp	do	
danych	 osobowych	 w	 przypadku	 konieczności	 wystawienia	 dokumentu	 księgowego	 będzie	 posiadało	 również	 biuro	 rachunkowe.	
Państwa	dane	będę	wykorzystywane	w	celu	sprawdzenia	obecności	na	zajęciach,	kontaktu	się	z	Państwem,	poinformowania	o	zapisach,	
zmianach	godzin	treningów,	organizowanych	zawodach,	obozach,	zapisach	na	kolejny	semestr	oraz	 innych	wydarzeniach	związanych	
z	funkcjonowaniem	szkoły	pływania.	

 5)Państwa	dane	osobowe	nie	będą udostępniane	innym	firmom	i	podmiotom	niż	wyżej	wymienione. 

6)	Państwa	dane	osobowe	będą	przechowywane	w	formie	papierowej	i	elektronicznej	maksymalnie	przez	okres	wymagany	przepisami	
prawa	podatkowego.	Dołożymy	wszelkich	starań,	aby	były	bezpieczne.	

7	Posiada	Pani/Pan	prawo	dostępu	do	treści	swoich	danych	oraz	prawo	ich	sprostowania,	usunięcia,	ograniczenia	przetwarzania,	prawo	
do	 przenoszenia	 danych,	 prawo	wniesienia	 sprzeciwu,	 prawo	 do	 cofnięcia	 zgody	w	 dowolnym	momencie	 bez	wpływu	 na	 zgodność	
z	prawem	 przetwarzania,	 (jeżeli	 przetwarzanie	 odbywa	 się	 na	 podstawie	 zgody),	 którego	 dokonano	 na	 podstawie	 zgody	 przed	 jej	
cofnięciem;		

8)	 Podanie	 danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne,	 ale	 niezbędne	 do	 możliwości	 organizacji	 i	 prowadzenia	 zajęć	 nauki	 pływania.	 Jest	
Pani/Pan	 zobowiązana/y	 do	 ich	 podania,	 a	 konsekwencją	 niepodania	 danych	 osobowych	 będzie	 brak	 możliwości	 uczestnictwa	
w	zajęciach	nauki	pływania.	

 9)	Wyrażam	zgodę	zgodnie	z	art.	6	ust.	1	lit.	a	RODO	na	przetwarzanie	przez	Szkołę	Pływania	JUST	SWIM	Mateusz	Rasiewicz	oraz	Szkołę	
Pływania	JUST	SWIM	Sabina	Rasiewicz	podanych	danych	osobowych. 

10)	W	każdym	czasie	mogą	Państwo	wnieść	skargę	do	organu	nadzorującego	przestrzeganie	przepisów	o	ochronie	danych	osobowych,	
jeśli	uznają	Państwo,	że	przetwarzanie	Państwa	danych	narusza	Rozporządzenia	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	(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych).	

Powyższe	informacje	dotyczą	przetwarzania	Państwa	danych	osobowych	do	celów	wskazanych	powyżej	i	znajdujących	się	w	bazie	osób	
korzystających	z	informacji	marketingowych	i	handlowych.	


