
 
 

 

SZKOŁA PŁYWANIA LOGAFIT 
REGULAMIN UCZESTNICTWA – TORUŃ, WIEKA NIESZAWKA 

 
1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wykupieniu karnetu lub lekcji indywidualnej. 
 

1.1. Karnet lub lekcja indywidualna zostają wykupione w firmie LOGAFIT przed 
przystąpieniem do zajęć, przelewem na konto:  

mBank 20 1140 2004 0000 3002 7283 2873. 
1.2. Karnet obejmuje max. 10 wejść. 

1.3. Koszt karnetu wynosi 450 zł/ jedno dziecko lub w przypadku karnetu                    
dla 2 rodzeństwa 810 zł (cena obejmuje 10% rabatu) lub w przypadku karnetu         
dla 3 rodzeństwa 1140 zł (cena obejmuje 15% rabatu). Cena karnetu jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym za prawo do uczestnictwa w kursie.  

1.4. Cena indywidualnych zajęć pływania wynosi 100zł/ osobę.  

1.5. W grupach nauk pływania bez udziału Rodzica w wodzie wejściówka obejmuje 
wyłączne bilet dziecka. Rodzice / opiekunowie korzystający w czasie trwania zajęć z 
basenu są zobowiązani do zakupienia biletu wstępu. 

  
2. Uczestnicy kursu na zajęcia będą wpuszczani 10 min. przed ich rozpoczęciem.  

3. Całkowity czas wejściówki na basen wynosi 60min (pływalnie Toruńskie) i 75min 
(Olender Wielka Nieszawka). Przekroczenie limitu czasu wiąże się z naliczaniem 
minutowym oraz z dodatkową opłatą wg. cennika basenu. Czas trwania zajęć w wodzie 
wynosi 30 minut w przypadku pływania niemowląt, oswajania z wodą i nauki pływania dla 
dzieci do lat 4 oraz 45 minut w przypadku nauk pływania, doskonalenia pływania i 
pływania sportowego. 

4. Do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie zobowiązany jest opiekun dziecka z 
zastrzeżeniem 
4.1. w przypadku nauk pływania opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie instruktor 

podczas trwania lekcji  
4.2. respektując regulamin pływalni osoby nie korzystające z basenu zajęcia mogą 

obserwować z miejsc wyznaczonych w tym celu.  
 
5. Uczestnicy mają możliwość odpracowania 1 nieobecności po wcześniejszym 

ustaleniu terminu i miejsca zajęć z organizatorem LOGAFIT. Nieobecność można 
zgłaszać za pośrednictwem dziennika elektronicznego ActiveNow. 

6. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tym z przyczyn niezależnych.  

8. Zajęcia są organizowane według opracowanych programów i dostosowywane do 
poziomu sprawności i umiejętności uczestników.  

 
9. Zajęcia mają charakter zorganizowany, ćwiczący wykonują polecenia tematyczne 

podane przez prowadzącego.  

10. Uczestnictwo w zajęciach szkoły LOGAFIT jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych szkoły. 

11. Uczestnicy zajęć szkoły LOGAFIT są zobowiązani do przestrzegania i respektowania 
regulaminu pływalni.  

 

………………………………………………………………           ……………………………………………………………………… 

data i podpis (organizator – LOGAFIT)                                                  data i podpis                                          (Rodzic / Opiekun) 



 
 

 

RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest LOGAFIT Przemysław Gawrych 

2. Inspektorem ochrony danych jest Przemysław Gawrych, biuro@logafit.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisywania na kursy pływania. 

4. Dane osobowe [imię i nazwisko uczestnika] będą przekazywane do recepcji basenowych  

podmiotów: Copernicus Toruń Hotel, Mosir Hallera, Aqua Toruń , w celu sprawdzenia 

obecności. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie będą użyte w innym celu 

niż obsługa klienta. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na 

mocy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do 

ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestniczenia w kursie pływania. 
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