
                                ___________________________________________________________ imię i nazwisko uczestnika    
            

Umowa – Zgłoszenie nr SDOSWE/20/…………….…./………….…… 
 

Szkoleniowy Dochodzeniowy Obóz Sportów Wodnych Elbląg kurs w zakresie nauki i doskonalenia sportów wodnych  
Ja, ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna*)  
 
zam: …………………………………………………………………………………………….. kod pocztowy …………………………………. 

ul………………………………………………………………………………………………………………………….. nr  ……………………… 
 
Dowód Osobisty: ………………………………….…………………………….… PESEL …………………………….…………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
tel: ……………………………………………………………….|…………………………………….……………………..………………………. 
 (telefon komórkowy)    (dom)       
 
Zgłaszam:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              (imię i nazwisko uczestnika, PESEL) 
 
którego/j* jestem rodzicem/opiekunem* do udziału w Szkoleniowym Dochodzeniowym Obozie Sportów Wodnych w Elblągu w 
terminie: 
Turnus A: 29.06-03.07.2020, Turnus B: 06-10.07.2020, Turnus C: 13-17.07.2020, Turnus D: 20-24.07.2020,  
Turnus E: 27-31.07.2020, Turnus F: 03-07.08.2020, Turnus G: 10-14.08.2020, Turnus H: 17-21.08.2020, Turnus I: 24-28.08.2020 
1) Oświadczam, że zapoznałem/am* się z: „Warunkami Uczestnictwa w kursach, szkoleniach, imprezach'' organizowanych przez 
Niepubliczną Placówkę Oświatowo - Wychowawczą Akademię Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski, Programem w/w 
imprezy, Regulaminem Bezpieczeństwa, oraz cennikiem (dostępne na www.grupawodna.pl) i wyrażam zgodę na udział 
zgłoszonego przeze mnie dziecka we wszystkich planowanych zajęciach podczas trwania w/w imprezy oraz zobowiązuję się do 
dokonania odpowiednich wpłat zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.grupawodna.pl 
2) Rodzic/prawny opiekun* zobowiązany jest dostarczyć (godz. 7:30 - godz. 08:00) i odebrać (godz.16:00-16:30) Elbląg ul. 
Wybrzeże Gdańskie Przystań Grupa Wodna (Wyspa Spichrzów) uczestnika obozu. 
3) Czas trwania jednego turnusu to 5 dni. Każdy turnus rozpoczynamy w poniedziałek, kończy w piątek. 
4) W trakcie trwania w/w imprezy prowadzona jest przez organizatora dokumentacja fotograficzna i video zgodnie z zasadami etyki. 
Wyrażam zgodę na używanie przez NPO-W Akademia Sportów Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski, bez żadnych ograniczeń 
zdjęć i video z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych podczas w/w imprezy na potrzeby dokumentacji, marketingu, reklamy, 
informacji Grupy Wodnej, w zamian za: nieodpłatne udostępnienie mi do celów prywatnych - niekomercyjnych tych zdjęć i video w 
formie cyfrowej.  
5) Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału zgłoszonego przeze mnie dziecka we wszystkich 
zaplanowanych zajęciach i szkoleniach podczas w/w imprezy. 
6) Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/y* na dokonywanie zakupów (gadżety, koszulka, bluza, plecak, ręcznik, aquapak itp. związane z 
Akademią Sportów Wodnych) przez zgłoszonego przeze mnie uczestnika, w sklepiku Grupy Wodnej podczas trwania w/w imprezy 
na terenie ośrodka. 
7) Rezygnacja: 
a. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie zgłoszenia przez Uczestnika/Rodzica/Opiekuna rezygnacji w formie pisemnej. 
b. W przypadku rezygnacji organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonać potrąceń: 
 b1) 50% wartości imprezy – rezygnacja na 10 - 3 dni przed rozpoczęciem imprezy; 
 b2) 100% wartości imprezy – rezygnacja na 2 – 1 dni przed rozpoczęciem imprezy;  
 b3) 100% wartości imprezy – rezygnacja w trakcie trwania imprezy.  
d. W przypadku wskazania innej osoby na swoje miejsce, która skutecznie podpisze umowę i dokona właściwych płatności uczestnik 
otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty. 
8) Dane do przelewów:  
Niepubliczna Placówka Oświatowo - Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski ul. 12-go Lutego 8a, 

http://www.grupawodna.pl


82-300 Elbląg Konto: ING Bank Śląski o/Elbląg nr 14105019401000002268451552 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika i 
turnus.  
9) Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych RODO. 
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 jak i na podstawie zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne 
z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Grupę Wodną. Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane 
przez Grupę Wodną do innych Administratorów Danych Osobowych w zależności od usług dla Państwa świadczonych 
(np. do Urzędów, MEN, SIO, dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące 
na rzecz Grupy Wodnej usługi kadrowe, księgowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności 
elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa). 
Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych 
w Grupie Wodnej w ramach realizowanych projektów. Państwa podstawowe dane przechowuje się do czasu wykonania usług 
świadczonych przez Grupę Wodną z uwzględnieniem okresu trwałości projektów oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń 
cywilnoprawnych. W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:  
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, - prawo do sprostowania/uzupełnienia danych, - prawo do cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, - prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), - prawo do ograniczenia 
przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku), - prawo do przenoszenia 
danych, - prawo do wniesienia sprzeciwu, - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja powyżej określonych 
uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek: - przesłany drogą pisemną na adres Grupy Wodnej, -  zgłoszony 
pod nr telefonu : 603717234, -  przesłany na adres e-mail: biuro@grupawodna.pl 

Elbląg, ………………………………… 2020   
…………………………………………………                                                                  ………………………………………………… 
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego       Grupa Wodna 
 
Wyposażenie Obowiązkowe uczestnika Obozu Szkoleniowego 
Mały plecak z suchymi rzeczami na zmianę w razie zmoczenia się (zajęcia w większości odbywają się na wodzie - rzeka Elbląg), 
ręcznik, czapka z daszkiem, krem z filtrem UV, lekkie sportowe buty, okulary przeciwsłoneczne. Ubiór na tzw. cebulkę. Ortalion w 
razie wiatru/ deszczu. 
Prosimy podpisać / zaznaczyć rzeczy uczestnika obozu (ubrania np. na metkach). Ułatwia to nam zidentyfikowanie 
zgubionych przez dzieci rzeczy. 
 
Karta Kwalifikacyjna Uczestnika (Wymóg formalny Kuratorium Oświaty) 
A) Informacja organizatora:  
1. Forma placówki: Szkoleniowy Dochodzeniowy Obóz Sportów Wodnych  
2. adres placówki: 82-300 Elbląg, ul. Wybrzeże Gdańskie Wyspa Spichrzów Przystań Grupa Wodna  
3. czas trwania: 5 dni, terminy w/g umowy. 
B) Informacje rodziców/opiekunów*:  
1. miejsce przebywania rodziców/opiekunów w trakcie pobytu dziecka na obozie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. kontakty telefoniczne w nagłych przypadkach:  
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
3. nr szkoły, klasa i miejscowość do której uczęszcza dziecko:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

4. stan zdrowia dziecka (np. na co jest uczulone, czy przyjmuje regularnie leki - jakie? w jakich dawkach?, czy nosi aparat 
ortodontyczny, okulary itd:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie 
pobytu dziecka w placówce.  

……………………………………………….…………………………..……………………….……………………….…………………………. 
miejscowość, data     rodzic/ opiekun*                  organizator Grupa Wodna  

C. Informacja pielęgniarki o szczepieniach lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień:  
a) Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ……………………………………………..… błonica ……………………………………… 
inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
miejscowość, data          podpis pielęgniarki  
 
b) Zgodnie z kalendarzem szczepień 
………………………………………………………………                            ……….……………………………………… 
miejscowość, data         podpis rodzica/opiekuna  
 
D. Informacja o dziecku wychowawcy klasy:  
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………                                   ………………………………………………………….. 
miejscowość, data                 podpis 
wychowawcy lub rodzica/opiekuna*  
 
Regulamin Bezpieczeństwa Akademii Sportów Wodnych  
Podstawowym warunkiem dobrej zabawy jest bezpieczeństwo. Grupa Wodna - organizator szkoleń na wodzie zapewnia 
uczestnikom atrakcyjne spędzenie czasu nad wodą, udział w przeróżnych zajęciach szkoleniowych. Sprzęt, na którym uczestnicy 
uczą się i bawią jest sprawny, stale serwisowany. Każdy uczestnik wyposażony jest w kamizelkę asekuracyjną. Wszystkie zajęcia 
prowadzone są w dziesięcioosobowych grupach, przez doświadczonych Instruktorów - Wychowawców oraz pod opieką Ratowników 
Wodnych. Przed każdymi zajęciami omawiane są szczegółowo zasady bezpieczeństwa oraz program. 
Jednym z najważniejszych warunków zachowania bezpieczeństwa podczas wszelkich zajęć na wodzie jest bezwzględne 
stosowanie się uczestników do poleceń Instruktora, Wychowawcy i Ratownika WOPR.  

Rodzic – opiekun prawny zobowiązany jest: 
1. Przekazać swojemu podopiecznemu informację o zasadzie bezwzględnego stosowania się do zaleceń Instruktora 
prowadzącego - Wychowawcy, 
2. Wytłumaczyć, iż niestosowanie się do poleceń Instruktora oraz łamanie zasad regulaminu może grozić utratą zdrowia a nawet 
życia nie tylko własnego, ale również innych uczestników. 
3. Poinformować, że niepodporządkowanie się poleceniom Instruktora prowadzącego – Wychowawcy grozi natychmiastowym 
odsunięciem od zajęć, a w dalszej perspektywie nawet wydaleniem ze szkolenia na koszt uczestnika - opiekuna bez jakiejkolwiek 
możliwości zwrotu zapłaty.  
Odpowiedzialność Cywilna za wypadek spowodowany przez uczestnika, którego przyczyną było złamanie regulaminu, lub 
niepodporządkowanie się poleceniom Instruktora – Wychowawcy ciąży na rodzicu – prawnym opiekunie uczestnika.  

 
Oświadczam, że poinformowałem mojego/ą* syna/córkę* o zasadzie bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kadry 

…………………………………………………………………….………………………………………………………..  
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna uczestnika  


