
   Płatności: 

                                   Wydano dyplomy: A* B* C* 
 

Umowa – Zgłoszenie nr:  S/ ……………………../………….…..  
…………………………………………………………………………………………………..…………….… 
nazwisko rodzica/opiekuna* 

zam.: …………………………………………..….……………… kod :……………………………..……  
ul. ……………………………………………………………………..……………………………..…………  
dowód osobisty: ……………………….………….PESEL ………………………..…….…………………  
email: ………………………..…………………….……………………………………..……….………….  
tel.kontaktowe: ……………………………………………………………………..………………..……… 

zgłaszam do udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania organizowanych przez Niepubliczną Placówkę 
Oświatowo - Wychowawczą Akademia Sportów Wodnych „GRUPA” Marcin Trudnowski w Elblągu, ul. 12-go 
 
Lutego 8a, 82-300 Elbląg, w roku szkolnym …………./…………..: 

................................................................................................................................................................... 
 (imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, PESEL)  

którego/której* jestem rodzicem/opiekunem*, siebie* (w przypadku osób dorosłych) 

1. Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału mojego/j* córki/syna*, w zajęciach nauki i 
doskonalenia pływania. 
2. Niniejsza Umowa podpisywana jest na cały rok szkolny ……………/……………, z możliwością przedłużenia na kolejne lata 
aneksem. Zajęcia odbywają się ………………………………… czas lekcji ………………….. min., czas wstępu na obiekt ………………….. 
minut, liczebność grupy: do 15 osób. 
3. Wpisowe wynosi ………….. zł. Wpisowe zaliczane jest na poczet opłaty za udział w zajęciach czerwcowych. W przypadku 
wcześniejszej rezygnacji wpisowe nie jest zwracane.  
4. Płatności za lekcje pływania będę dokonywać po otrzymaniu faktury za dany miesiąc przelewem na konto,  do 14 dnia 
danego miesiąca. 
5. Proszę o przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………………………..……. 
UWAGA! Przy przelewach koniecznie prosimy podać numer faktury! 
6. Cena lekcji wynosi …………. zł netto na dzień podpisania Umowy - Zgłoszenie (podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, cena obejmuje 70 minutowy wstęp na basen). Organizator zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego 
podniesienia ceny lekcji w przypadku zmiany kosztów organizacji szkolenia. 
7. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z: „Warunkami Uczestnictwa w szkole pływania”, organizowanej przez Grupę 
Wodną NPO-W ASW „Grupa” Marcin Trudnowski. 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NPO-W ASW „Grupa” Marcin Trudnowski w celach informacyjnych, organizacyjnych, 
rekrutacyjnych  i marketingowych [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883]. 
9. Wyrażam zgodę na nieograniczone wykorzystywanie przez NPO-W ASW „Grupa” Marcin Trudnowski fotografii oraz wideo z wizerunkiem mojego dziecka 
zrobionych podczas zajęć nauki i doskonalenia pływania obejmujących niniejszą umowę w celach informacyjnych, reklamowych i marketingowych w formie 
cyfrowej i analogowej z zastrzeżeniem zachowania zasad etyki i estetyki. 
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy, iż 
Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU Grupa Marcin Trudnowski ul. 12 Lutego 8a, 82-300 Elbląg – organ zarządzający Niepubliczną 
Placówką Oświatowo – Wychowawczą Akademia Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski zwaną dalej Grupa Wodna. Państwa dane osobowe przetwarzane 
będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Grupę Wodną zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak 
i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Grupę 
Wodną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
11. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

*niepotrzebne skreślić  
www.grupawodna.pl, 82-300 Elbląg, ul.12-go Lutego 8a, tel: 55/6433344, kom: 603 717 234, 603 117 234 
konto: ING Bank Śląski o/Elbląg Nr 14105019401000002268451552

                      Imię i nazwisko uczestnika         Grupa/dzień/godzina koszt 
1 
lekcja

Miesiąc wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Nr FV

zapł. przelew przelew przelew przelew przelew przelew przelew przelew przelew przelew

Elbląg, ...................................... ...................................................... ..........................................................

Opiekun/rodzic*  Grupa Wodna


