KARTA ZGŁOSZENIOWA / REGULAMIN
Imię, nazwisko oraz rok urodzenia dziecka:…………………………………………………………………………………………
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1. Postanowienia ogólne
Umowa podpisywana jest na cały semestr trwania zajęć to jest od 04.03.2019 do 14.06.2019.
W przypadku zapisania dziecka po 04.03.2019 za datę rozpoczęcia ważności umowy przyjmuje się
datę podpisania umowy.
Zajęcia z piłki nożnej odbywają się raz w tygodniu na sali gimnastycznej w przedszkolu
im. Św. Rodziny przy parafii NMP w Gdyni i trwają 45min.
Podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie zajęć jest firma „Mateusz Rasiewicz Just Swim”,
która ma obowiązek zapewnić osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć
z piłki nożnej, z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszeniowej, wydruku potwierdzenia przelewu za zajęcia oraz zapewnienie dziecku
odpowiedniego stroju sportowego.
Zapisy możliwe są pod numerem telefonu: 504 769 193 oraz mailowo: biuro@justswim.com.pl
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność wpłat.
2. Płatności
Płatność za zajęcia pobierana jest jednorazowo za wszystkie zajęcia do końca semestru tj. do
14.06.2019. Koszt pakietu semestralnego za 13 zajęć wynosi 130zł. Opłatę w całości należy uiścić
przelewem przed pierwszymi zajęciami.
Dane do przelewu : Mateusz Rasiewicz, 59 1140 2004 0000 3902 5577 8160
W przypadku zapisania dziecka w późniejszym terminie koszt pakietu semestralnego zostanie
pomniejszony o iloczyn ilości zajęć już odbytych, razy 10zł.
3. Nieobecności
Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów za nieobecności dziecka na zajęciach.
W przypadku odwołania zajęć przez organizatora zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
4. Strój sportowy
Dziecko uczestniczące w zajęciach musi posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe na białej
gumowej lub kauczukowej podeszwie. Przez obuwie sportowe rozumie się adidasy, trampki lub
tzw. halówki do piłki nożnej. Kapcie przedszkolne nie są obuwiem sportowym.
5. Zgoda na odbieranie dziecka z sali przedszkolnej.
Wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka z sali przedszkolnej przez trenera celem sprowadzenia
go do szatni, ewentualnej pomocy w przebraniu się oraz odprowadzenia dziecka po zajęciach do
sali przedszkolnej.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Klauzula informacyjna
RODO
Podpisując umowę wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Mateusz Rasiewicz Just Swim
z siedzibą w Gdyni, 81-181 przy ul. Unruga 37f/4, danych osobowych moich i mojego dziecka
zawartych w umowie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dn. 10 maja 2018 roku.

Jako administrator danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą
udostępniane osobom trzecim ani też innym podmiotom gospodarczym. Przysługuje
Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.

Oświadczamy, że jesteśmy prawnymi opiekunami dziecka i zapoznaliśmy
się z zasadami oraz regulaminem uczestnictwa w zajęciach z piłki nożnej
oraz akceptujemy je.
Podpisy (czytelnie Imię i nazwisko obu rodziców / opiekunów dziecka)
………………………………………………
……………………………………………………
Gdynia, dnia:………………………………………………….
Telefon kontaktowy:………………………………………
Adres e mail:………………………………………………….
Dane do wystawienia rachunku:
Imię, Nazwisko, adres :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

