
   KARTA INFORMACYJNO-ZGŁOSZENIOWA
   uczestnika zajęć gimnastyki 

 1.Dane personalne Uczestnika zajęć:

.................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię, szkoła - kl./przedszkole                                                                                                                       data urodzenia

2.Dane personalne Rodziców / Opiekunów

..................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię                                                                                                                                     nr tel. kontaktowego

..................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię                                                                                                                                    nr tel.   

3. Kontaktowy adres e-mail....................................................................................................................
4. Oświadczenie o stanie zdrowia:
Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych wyłączających lub ograniczających 
uczestnictwo MOJE/MOJEGO DZIECKA* w zajęciach.

5. Zobowiązanie: 
Przyjmuję do wiadomości i podejmuję się przestrzegać zasad dotyczących opłat za zajęcia gimnastyki
a) Zobowiązuję się do zapłaty za zajęcia z góry za dany miesiąc na pierwszych zajęciach w wysokości:
160,00 zł/m-c zajęcia 2 x w tygodniu - SMS i OSW, 140,00 zł - Przedszkole „Śmieszek” 
  80,00 zł/m-c zajęcia 1 x w tygodniu - SMS i OSW, 70,00 zł - Przedszkole „Śmieszek”
  30,00 zł - jednorazowe uczestnictwo w zajęciach 
b) Brak obecności na poszczególnych zajęciach nie zwalnia z uiszczenia opłaty za dany miesiąc.
c) Święta przypadające na dni zajęć nie są odrabiane.
d) Rezygnacja z zajęć odbywa się z dwutygodniowym wypowiedzeniem - mailem, sms lub telefonicznie.

6.Proszę znakiem  X  zaznaczyć dni i godziny zajęć:                                         

Data                         podpis

SMS GIETKOWSKA 12          OSW BYDGOSKA 33       Przedszkole ŚMIESZEK
DZIEŃ

GODZ.

PN

ŚR

SB

WT

CZ

1230 1345 1800 1915

1700 1815 1930
DZIEŃ

GODZ.

7.  UBEZPIECZENIE NNW

 Ubezpieczenie NNW moje/mojego dziecka* zawarłem/am we własnym zakresie 
Deklaruję chęć zawarcia grupowego dodatkowego ubezpieczenia NNW

8. Przeczytałem/am i zrozumiałem/am oraz zobowiązuje się przestrzegać “Regulaminu uczestnictwa w zajęciach”,
 „Procedur w czasie pandemii”dostępnych na stronie internetowej www.gimsport.pl.

* niepotrzebne skreślić

 - proszę zaznaczyć

................................................

9. Akceptuję w/w warunki i wyrażam zgodę na uczestnictwo moje/mojego dziecka* w zajęciach gimnastyki.

RODO- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

PN

ŚR

1730 1845 2030
DZIEŃ

GODZ.

Data                         podpis

SMS GIETKOWSKA 12          OSW BYDGOSKA 33       Przedszkole ŚMIESZEK
DZIEŃ

GODZ.

PN

ŚR

SB

WT

CZ

1230 1345 1800 1915

1700 1815 1930
DZIEŃ

GODZ.

7.  UBEZPIECZENIE NNW

 Ubezpieczenie NNW moje/mojego dziecka* zawarłem/am we własnym zakresie 
Deklaruję chęć zawarcia grupowego dodatkowego ubezpieczenia NNW

* niepotrzebne skreślić

 - proszę zaznaczyć

................................................

PN

ŚR

1730 1845
DZIEŃ

GODZ.

      Olsztyn, dnia……………………..  

 

Zgoda na udział w  zajęciach gimnastyki w czasie pandemii.  

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

Data urodzenia  

 

 
 

 
Nr telefonu własny, rodzica/opiekuna  

 
Adres e-mail własny, rodzica/opiekuna  

 
 

 

 
 
Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID -19 zarówno u uczestnika, jego rodziców 
lub opiekunów, jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą 
decyzję związaną z  uczestnictwem w zajęciach treningowych.  
Oświadczam, że osoby  wspólnie zamieszkujące z uczestnikiem zajęć  nie są objęte 
kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji.  

Podpis własny, rodziców/opiekuna prawnego  

 

 
 

 

Jestem świadom/a, że:  
· udział w zajęciach  gimnastyki w Centrum Sprawności Fizycznej,  może zwiększać 

ryzyko zakażenia się wirusem COVID -19. 
· utrudnione jest utrzymanie w reżimie epidemicznym sal gimnastycznych:  

1. sali im. Małgorzaty Plichty przy ZSO nr 5 MS ul. Gietkowska 12  w Olsztynie,  
2. sali 106E Olsztyńskiej Szkoły Wyższej ul. Bydgoska 33 w Olsztynie,  
3. sali gimnastycznej Przedszkola „Śmieszek” ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie,  
wyposażonych w dużą ilość powierzchni z w ykładziną materiałową na materacach oraz 
doły asekuracyjne z gąbkami poliuretanowymi.  

· obecnie nie są dostępne żadne badania mówiące o trwałości wirusa na takich 
powierzchniach i możliwościach potencjalnego zakażenia.  

Podpis własny, rodziców/opiekuna prawnego  

 

 
 

 

Znane są mi wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Sportu dotyczące zasad bezpieczeństwa w trakcie pandemii.  

Zgadzam się na pomiar temperatury ciała mojego dziecka – termometrem bezdotykowym.  

Podpis własny, rodziców/opiekuna prawnego  

 

 
 

 

1. W zawiązku z realizacją wymogów 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 - dalej jako RODO) otrzymuję informację, że administratorem podanych 
przeze mnie danych jest Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska, o nr NIP 739 215 35 11.

2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi 
do organu nadzorczego.

NR RACHUNKU BANKOWEGO 67 1140 2004 0000 3102 6427 8421


	Strona 1

