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KARTA ZGŁOSZENIOWA – ZAJĘCIA NA PŁYWALNI POSEJDON w BRZOZOWIE 
 
Imię i nazwisko dziecka: ........................................………… 

Data urodzenia: ………………………………………. klasa: ………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: .................................................................................……………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: M: ………………………., T: ………………………., inny: ………………………………………………….. 

 

Zajęcia na basenie mają na celu doskonalenie umiejętności pływania, oraz zajęcia ruchowe w wodzie. 
Są to zajęcia nieobowiązkowe. 
 
Doświadczenie uczestnika zajęć: 
Wcześniejsze doświadczenia z wodą: TAK NIE* 
Zaawansowanie w nauce pływania: 

➢ Samodzielnie utrzymuje się na wodzie: TAK NIE* 

➢ Boi się wody: TAK NIE* 

➢ Pływa (np. z makaronem, deską): TAK NIE* 

➢ Zanurza głowę w wodzie: TAK NIE* 

➢ Pływa samodzielnie na plecach: TAK NIE* 

➢ Pływa grzbietem: TAK NIE* 

➢ Pływa kraulem: TAK NIE* 

➢ Pływa żabką: TAK NIE* 

➢ Pływa delfinem: TAK NIE* 

➢ Samodzielnie przepłynie: 25m, 50m, 100m, lub więcej* 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
                     
UWAGA!!! DZIEŃ ZAJĘĆ PODANY JEST W PLANIE LEKCJI I NIE PODLEGA ZMIANIE ZE WZGLĘDÓW 
ORGANIZACYJNYCH! 
 
OŚWIADCZENIA 
 

 Oświadczamy, iż nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia naszego dziecka w 
zajęciach na pływalni oraz przyjmujemy pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki 
zdrowotne wynikające z uczestnictwa w zajęciach przez nasze dziecko. 
 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

 Wyrażamy zgodę na publikację zdjęć, wyników rozpowszechnianie wizerunku, za pomocą wszelkich 
technik fotograficznych, nagraniowych w związku z udziałem w zajęciach na pływalni, a także zgodę 
na publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i umieszczanie zdjęć, wideo oraz wyników i osiągnięć w razie 
udziału w zawodach, na stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej oraz w materiałach 
promujących szkołę. 
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 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Regulaminem krytej pływalni Posejdon w Brzozowie - grupy” 
https://mosirbrzozow.pl/wp-content/uploads/2021/07/Regulamin-korzystania-z-Krytej-Plywalni-
Posejdon-w-Brzozowie-grupy.pdf. 
 

 Oświadczamy, iż przedłożone przez nas w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
 

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek zapisu dziecka na zajęcia na 
pływalni (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), /Dz. U. UE .L .2016. 119. 1 (tzw. RODO)/ 
 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.09.2021r. Liczba miejsc ograniczona 
(3 grupy po max 15 dzieci). Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
 

(miejscowość, data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 
 

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

https://mosirbrzozow.pl/wp-content/uploads/2021/07/Regulamin-korzystania-z-Krytej-Plywalni-Posejdon-w-Brzozowie-grupy.pdf
https://mosirbrzozow.pl/wp-content/uploads/2021/07/Regulamin-korzystania-z-Krytej-Plywalni-Posejdon-w-Brzozowie-grupy.pdf
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Bezpieczeństwo w czasie epidemii Covid-19. 
1. Do na zajęcia uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. 
2. Wdrodzedoizeszkołyopiekunowiezdziećmiorazuczniowieprzestrzegająaktualnychprzepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
3. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia wywieszono instrukcje z zasadami zachowania 
higieny. 
4. Sale, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane. 
5. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć w sposób ograniczający bezpośredni 
kontakt uczniów ze sobą. 
6. Przedmioty i sprzęty używane do zajęć należy dezynfekować. 
7. Pomieszczenia przeznaczoną na organizację zajęć wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. 
8. Nauczyciel podczas zajęć wyjaśnia dzieciom: 
a) jakie zasady obowiązują podczas zajęć i dlaczego zostały wprowadzone, 
b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk, 
c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 
skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust. 
9. Regularnie myjemy ręce po zajęciach, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 
10.Uczniowie podczas zajęć przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych z COVID-19 oraz 
respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19. 
11.Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.  
12.Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować 
wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
13.Opiekunowie odprowadzający dzieci na i z zajęć mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
14.Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
15.Jeżeli prowadzący zajęcia zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. 
 
 
 

(miejscowość, data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 
 

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


