OGÓLNE WARUNKI UMOWY KURSÓW NAUKI PŁYWANIA I DOSKONALENIA
PŁYWANIA
§1
1. Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich ( dalej zwany Organizatorem) - w
ramach prowadzonej statutowo działalności prowadzi zajęcia nauki pływania oraz zajęcia
doskonalenia pływania na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Umowy, zwanych dalej OUW.
2. Nauka pływania oraz zajęcia z doskonalenia pływania są prowadzone przez cały rok szkolny w
edycjach semestralnych ( semestrów szkolnych ), a udział Uczestnika w tych zajęciach odbywa
się poprzez wykupienie „karnetu „ ( tj. wniesienie opłaty ) zarówno za okres jednego miesiąca ,
lub za okres jednego semestru szkolnego – wg wyboru Klienta .
3. Poprzez wykupienie „karnetu” na dane zajęcia zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a
GOKiS na udział Uczestnika w zajęciach nauki/ doskonalenia pływania na warunkach
określonych w OWU.
4. Klient przy wnoszeniu opłaty po raz pierwszy wypełnia Oświadczenie wg. Załącznika do OWU,
w którym wyraża zgodę na udział swego podopiecznego ( Uczestnika ) w zajęciach oraz
deklaruje, że stan zdrowia Uczestnika pozwala na udział w przedmiotowych zajęciach i brak
jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
5. Klient zobowiązuje się - w każdym przypadku, gdyby stan zdrowia Uczestnika uległ zmianie –
do złożenia nowego Oświadczenia o zaistnieniu jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych.
§2

1. Zajęcia nauki pływania i doskonalenia pływania odbywają się w terminach określonych
Harmonogramem, który został opublikowany na stronie internetowej Organizatora
www.gokiskwr.pl oraz wywieszony jest w holu pływalni.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu, o którym mowa w pkt. 1 . Każda
zmiana Harmonogramu zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie w holu pływalni
DELFINEK a także poprzez publikację na stronie internetowej www.gokiskwr.pl. Zmiana
harmonogramu nie stanowi zmiany zawartej umowy.
3. Klient , który zawarł umowę na naukę pływania lub doskonalenia pływania zobowiązuje się do
przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich oraz Regulaminu
COVID-19 obowiązującym na terenie pływalni oraz do zapewnienia, że Uczestnik zajęć, którego
dotyczy umowa będzie również przestrzegał postanowień tych regulaminów i przyjmuje do
wiadomości, że Organizator może usunąć z zajęć Uczestnika, który nie przestrzega postanowień
przedmiotowych regulaminów oraz nie wykonuje poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
4. Treść Regulaminów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu została podana do
wiadomości Klienta poprzez wywieszenie w holu Pływalni oraz poprzez publikację na stronie
internetowej Organizatora www.gokiskwr.pl
5. Zajęcia odbywają się w grupach, w których liczba uczestników nie przekracza:
- 15 osób - zajęcia z doskonalenia pływania,
- 5 osób – zajęcia z nauki pływania.
6. Organizator podczas zajęć udostępnia akcesoria pomocnicze do nauki i doskonalenia pływania
takie jak: makarony, deski, płetwy, łapki, pasy wypornościowe, maty.
7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń instruktora
prowadzącego zajęcia oraz poleceń pozostałego personelu Organizatora.
8. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy bez informowania i zgody instruktora.
9. Za bezpieczeństwo na hali basenowej podczas zajęć odpowiada Organizator, za bezpieczeństwo
w szatniach odpowiada Uczestnik zajęć i jego Opiekun.
10. Klient, którego dziecko uczestniczy w zajęciach, może przebywać na hali basenowej tylko po
wykupieniu dodatkowego biletu wstępu, który uprawnia do :
a) przebywania z Uczestnikiem w wodzie w charakterze pomocy i opiekuna – wyłącznie w
przypadku dziecka od 3 do 6 lat – tylko jeden opiekun,

b) korzystania z niecki basenowej tylko wtedy, gdy są wolne miejsca na torach wodnych ; ( na
jednym torze może przebywać pięć osób )
§4
1. Wysokość opłat za udział w zajęciach nauki pływania oraz za zajęcia doskonalenia pływania
określone są w Cenniku opublikowanym przez Organizatora w kasie pływalni oraz na stronie
www.gokiskwr.pl
2. Organizator zastrzega prawo zmiany wysokości opłat określonych w Cenniku w każdym czasie,
z zastrzeżeniem pkt 3 nin. paragrafu .
3. Wprowadzenie nowych opłat może dotyczyć wyłącznie opłat wnoszonych miesięcznie; nowe
opłaty będą obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po
miesiącu wprowadzenia zmian.
4. Klient może wnieść opłatę za miesiąc kalendarzowy lub za cały semestr – w kasie pływalni lub
przelewem na konto Organizatora . Dowodem wniesienia opłaty jest kwit kasowy/paragon/ lub
kopia przelewu, którą Klient winien okazać.
5. Opłata określona Cennikiem należna jest bez względu na przypadające w danym miesiącu dni
wolne takie, jak okres ferii lub święta oraz bez względu na nieobecności Uczestnika zajęć.
6. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata nie podlega zwrotowi, a zajęcia nie mogą być
odrabiane, z zastrzeżeniem pkt 7. nin. paragrafu.
7. W przypadku przedłużającej się nieobecności z powodu długotrwałej choroby Uczestnika zajęć,
co zostanie poświadczone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, Organizator może wyrazić
zgodę na odbycie zajęć, które zostały opłacone a niewykorzystane - w innym terminie.
§5
Klient będący Opiekunem prawnym Uczestnika odpowiada za wszelkie szkody, powstałe w
mieniu Organizatora, z winy własnej Klienta lub Uczestnika - na zasadach ogólnych
przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego .
§6
1. Organizator z przyczyn niezależnych od siebie może odwołać zajęcia, w szczególności z powodu
siły wyższej, nadzwyczajnych okoliczności lub zdarzeń losowych, których nie dało się wcześniej
przewidzieć, a także z powodu zarządzeń odpowiednich władz.
2. W przypadku określonym w ust.1 odwołane zajęcia odbędą się w najbliższym możliwym terminie
po ponownym przywróceniu zajęć, pod warunkiem, że Klient przedstawi paragon lub kopię
przelewu jako dowód opłacenia zajęć, które się nie odbyły.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Klauzula informacyjna i zgoda dla osób korzystających z oferty GOKiS

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.
2.

Wyznaczono
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych,
z którym
można
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com

3.

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane przez GOKiS na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody (zgodnie z art.
6
ust.
1
lit.
a)
RODO
tj.).
Przetwarzanie
tych
danych
jest
niezbędne
do prawidłowej i sprawnej realizacji zadań wynikających z charakteru prowadzonej działalności przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Dotyczy to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Pani/Pana
lub
pozostającego
pod
Pani/Pana
opieką
dziecka
w wydarzeniach organizowanych przez GOKiS w ramach wykonywanych zadań oraz danych ułatwiających kontakt z
Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.

4.

Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•
•
•
•
•
•

5.

się

kontaktować

uczestnictwa w zajęciach i warsztatach,
uczestnictwa w uroczystościach i imprezach kulturalnych,
udziału w konkursach i zawodach sportowych,
uczestnictwa w wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez Ośrodek,
korzystania z odpłatnych usług Ośrodka (siłownia, zajęcia fitness),
korzystania z zasobów Biblioteki.

Odbiorcami Pani/Pana dziecka* danych osobowych mogą być:
•
•
•
•

organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania,
Instytut Książki (w przypadku danych czytelników Biblioteki),
Placówki oświatowe i inne ośrodki kultury i sportu,
podmioty organizujące i współpracujące przy organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych.

6.

Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.

Pana/Pani dziecka* dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w
związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w
celach archiwalnych.

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy
przetwarzanie
danych
odbywa
się
na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO - przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia tej zgody.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych
Pani/Pana
dziecka*
narusza
przepisy
ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z oferty Ośrodka.
11. Pani/Pana dziecka* dane
w formie profilowania.

nie

będą

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany,

w

tym

również

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę
Data i miejsce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Kątach Wrocławskichw wyżej wymienionym celu.

Podpis osoby wyrażającej zgodę
* niepotrzebne skreślić

