
 
 

  

REGULAMIN „MAŁY RATOWNIK 2018” 
 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywają się zajęcia „Mały Ratownik”, 

zwane w dalszej części Regulaminu „Zajęciami”.  
2. Zajęcia odbywają się na Pływalni Osowa, przy ul. Siedleckiego 14 w okresie ferii zimowych (29.01.2018-

11.02.2018), w każdy dzień powszedni w ramach akcji „Basen za zeta” i kosztują 1 zł. 
3. Organizatorem zajęć jest Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą przy ul. Traugutta 29, 80-822 Gdańsk.  
4. Udział w Zajęciach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie 

www.kapieliskagdansk.pl oraz w biurze Organizatora, przy ulicy Tamka 17 w Gdańsku.  
5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pływalni Krytej. 
6. Limit osób na poszczególne niecki basenowe: 

a. mała niecka: 15 osób. 
7. Zajęcia trwają 40 minut i odbywają się w godzinach: 

a. I grupa: 14:00 – 14:40 
b. II grupa: 14:40 – 15:20 
c. III grupa: 15:20 – 16:00  

Warunki udziału 
 

1. Zapisy na cykl zajęć prowadzone są wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 
www.kapieliskagdansk.pl. Potwierdzenie zostanie wysłane na maila podanego w formularzu. O przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Po zapełnieniu listy, chętne osoby zapisywane są na listę rezerwową. Po zwolnieniu miejsca na liście, 
informowana jest następna osoba w kolejności z listy rezerwowej. 
2. Oświadczenie uczestnika, stanowiące załącznik nr 1, należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami do instruktora. 
Zgoda udzielana jest na cały okres trwania zajęć i można ją cofnąć w każdym momencie.  
3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież szkolna w wieku od minimum 7 do 12 lat, którzy nie posiadają 
podstawowych umiejętności pływackich lub chcą doskonalić swoje umiejętności pływackie. 
4. Osoby niepełnoletnie biorące udział w zajęciach muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 
osobie prowadzącej zajęcia. Zgoda udzielana jest na cały okres trwania zajęć i można ją cofnąć w każdym momencie. 
5. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia, uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. 
6. Każdy uczestnik powinien posiadać strój pływacki dostosowany do zajęć oraz czepek. 
7. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia. Osoba prowadząca zajęcia ma 
możliwość wyproszenia uczestnika z zajęć w przypadku niestosowania się do jego poleceń bądź łamania regulaminu 
pływalni. 

 
Postanowienia końcowe: 

 
1. Każdy Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku Uczestników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego oświadczenia uczestnika oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 
wiążącego się z uczestnictwem w zajęciach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się 
podjąć to ryzyko. 

2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem 
i organizacją zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za szkody uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zajęciach. 

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej 
winy innym uczestnikom zajęć oraz osobom trzecim. 

 

 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 
 

Oświadczenie uczestnictwa – „Mały Ratownik” 
 

DANE UCZESTNIKA: 
 
NAZWISKO, IMIĘ DZIECKA……………………………………………………………………………………………. 
 
DATA URODZENIA DZIECKA……………………………………………………………………………….... 
 
ADRES ZAMIESZKANIA: 
 
ULICA………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
KOD POCZTOWY ………………..…….. MIASTO………………………………………………………. 
 
 
DANE OPIEKUNA / RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 
 
NAZWISKO, IMIĘ ……………………………………………………………………………………………. 
 
DATA URODZENIA……………………………………………………………………………….... 
 
ADRES ZAMIESZKANIA: 
 
ULICA…………………………………………………………………………………………………….. 
 
KOD POCZTOWY …………….. MIASTO………………………………………………………. 
 
Adres email …………………………………………..……………………….   TELEFON …………………………………………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez 
Gdański Ośrodek Sportu (dalej jako GOS) dla potrzeb programu p/n „Mały Ratownik”. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach p/n „Mały Ratownik” zgodnie z 
postanowieniami regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. GOS może przetwarzać dane osobowe w związku 
z organizacją zajęć p/n „Mały Ratownik”  
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że niepełnoletni jest zdolny do udziału w „Mały Ratownik” i że brak jest jakichkolwiek 
przeciwwskazań do jego czynnego uczestnictwa w zajęciach. Oświadczam, że udział nieletniego w zajęciach jest równoznaczny 
z akceptacją regulaminu zajęć i nie mam żadnych zastrzeżeń dot. regulaminu. Oświadczam, że zapoznałem się oraz nieletniego 
z treścią regulaminu zajęć. Oświadczam, że jeżeli małoletni jest chory na jakiekolwiek choroby mogące wpłynąć na udział w 
zajęciach to zobowiązuje się do poinformowania służb medycznych, w szczególności w sytuacji udzielania przez te służby 
pomocy. 
 
Oświadczam, że małoletni bierze udział w „Mały Ratownik” na moją odpowiedzialność i w razie choroby, wypadku, odniesienia 
obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, uczestnictwem moim lub dziecka w tych zajęciach, 
nie będę rościł żadnych żądań wobec Gdańskiego Ośrodka Sportu. 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w zajęciach ruchowych w ramach programu p/n „Mały Ratownik”. 
Oświadczam, że u dziecka/podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych w ramach 
programu p/n „Mały Ratownik”.  

 
Gdańsk, dn. ……………………………………………..…………………………………………………….…………………..
      (data i czytelny podpis rodziców/opiekunów) 


