
 

ANKIETA 

zajęć nauki pływania 

 Jakie są przesłanki dla których Pani/Pana dziecko winno 

uczestniczyć w zajęciach nauki pływania ?     

Zdrowotne / Poprawa umiejętności pływania / Integracja 

społeczna  

inne (jakie ?) …........................................................................* 

 Czy Pani/Pana dziecko/podopieczny umie pływać ?              

Tak / Nie /  Słabo * 

 Czy Pani/Pana dziecko/podopieczny potrafi pływać na otwartym 

akwenie (morze, jezioro) ? 

Tak / Nie * 

 Jak długo dziecko/podopieczny uczestniczy w zajęciach nauki 

pływania ?                                                                           

nie uczestniczyło / 1 rok / 2 lata / 3 lata i więcej * 

 Czy dziecko/podopieczny lubi zajęcia ruchowe w wodzie ?              

 Tak / Nie * 

 

O kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie deklaracji udziału i dostarczenie jej  

w terminie od 5 października do  8 października 2020 r. do biura Rejonowego 

Płockiego WOPR w godzinach 8:00-16:00 znajdującego się w Płocku przy ulicy 

Wyszogrodzkiej 1a lub przesłanie skanu deklaracji na adres mailowy: 

zgloszenia@woprplock.pl 

* Właściwą odpowiedź prosimy zakreślić 
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Deklaracja uczestnictwa dzieci kl. IV-VIII w bezpłatnych zajęciach nauki pływania  

organizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Płock 

 

Płock, dnia ………………2020 r. 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 ………………………………………… 

Adres zamieszkania  

………………………………………… 

Telefon szybkiego kontaktu 

…………………………………………… 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki / podopiecznego*  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i Nazwisko) 
 
Wiek dziecka ………………… 
 
w bezpłatnych zajęciach nauki pływania w terminie : 

− poniedziałek w godz. –  15.30 – 16.15 lub 16.15 – 17.00 

− środa godz. –  15.30 – 16.15 

− piątek godz. - 15.30 – 16.15 
(do wyboru jeden termin z powyższych)* 
 
Informuję, że syn / córka / podopieczny*: 
 

− choruje / nie choruje* na przewlekłe choroby 
 
………….......................................................................................................................... 

− zażywa / nie zażywa* na stałe leki 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

− jest uczulony (a) / nie jest uczulony(a)* na  
 
………………………………………………………………………………………………….. 



 

W dniach, kiedy będą się odbywały zajęcia pływania: 

 Zobowiązuję się doprowadzić dziecko/podopiecznego do miejsca organizacji zajęć,  

tj. na teren Basenu Pływalni „Podolanka” przy ulicy Czwartaków 6 w Płocku, a po 

zakończonych zajęciach odebrać dziecko/podopiecznego i poinformować o tym 

Instruktora prowadzącego zajęcia. 

  

 Upoważniam Pana/Panią …………………………………legitymującego/legitymującą 

się dowodem osobistym nr……. seria………… do odbioru mojego 

dziecka/podopiecznego po zakończonych zajęciach nauki pływania. 

 

 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka/podopiecznego po 

zakończonych zajęciach nauki pływania do domu. 

 

Inne, istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi zajęć 

nauki pływania o swoim dziecku/ podopiecznym 

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

Oświadczam, iż:  

− wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez 

moje dziecko/podopiecznego w trakcie trwania zajęć pływania; 

− wyrażam / nie wyrażam* zgodę / zgody* na podejmowanie decyzji związanych  

z leczeniem, hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrażania zdrowia 

lub życia mojego dziecka/podopiecznego przez Instruktorów lub ratowników pływalni 

w czasie trwania lekcji pływania; 

− nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia mojego dziecka / 

podopiecznego*  w zajęciach ruchowych na basenie; 

− zapoznałem się / zapoznałam się* i przyjmuję do wiadomości oraz stosowania 

postanowienia zawarte w „Regulaminie bezpłatnych zajęć nauki  pływania dla dzieci 

oraz osób dorosłych organizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe Płock” – Regulamin do pobrania na stronie WOPR Płock 

www.woprplock.pl ; 

− Udzielam WOPR Płock z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a nieodpłatnego 

prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem mojego 

dziecka/podopiecznego* powstałych w ramach prowadzonych zajęć zgodnie  

z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  

z 2006 r,. nr 90, z późn. zm.). Zgoda obejmuje zamieszczenie zdjęć na stronach 

internetowych WOPR Płock oraz PKN ORLEN SA (sponsora tytularnego lekcji 

pływania) a także publikacje w gazetach, czasopismach, portalach internetowych, 

folderach reklamujących działalność WOPR Płock oraz PKN ORLEN SA 

i informujących o zakresie i przedmiocie tego projektu.           

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam: 

 

……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów)       

     

* niewłaściwe skreślić   

http://www.woprplock.pl/


Obowiązek informacyjny w związku z udziałem w bezpłatnych zajęciach nauki 
pływania i przekazaniem danych osobowych: 

 
 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Płockie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:  

ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Płock. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Płock lub drogą e-

 mailową pod adresem: biuro@woprplock.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie 

szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych. 

3. Przetwarzanie odbywa się w związku z przeprowadzeniem bezpłatnych zajęć nauki 

pływania (w tym: procesem rekrutacji, organizacją oraz rozliczeniem). 

4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. 

6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie procesu rekrutacji, 

udziału w bezpłatnych zajęciach nauki pływania i po jego zakończeniu, a także w celach 

statystycznych, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie wiązało się 

z brakiem możliwości skorzystania z oferty Administratora. 

11. Administrator nie przewiduje z automatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 
 
Ja, ………………………………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych / danych mojego dziecka/ podopiecznego. 
 
 
………………………………………   …………………………………… 

/data/        /podpis/ 
 
 

     


