
                                                                                                                           
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POWSZECHNEJ 

NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 
1. Zgoda na udział w projekcie:  
Wyrażam zgodę na udział w Programie powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”  mojego 

dziecka 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka – uczestnika projektu)  

2. Dane dziecka i dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych:  
Miejsce zamieszkania: 

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

Ucznia klasy ………. Szkoły Podstawowej w ……………………………………… w roku szkolnym 

2020/2021.  

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz numer telefonu komórkowego:  

…………………………………………………………………. tel. ……………………… … 

…………………………………………………………………. tel. …………………………  

3. Deklaruję udział mojego dziecka w wyjazdach na basen w terminie od 18 września do 30 listopada 

2020 r. 

4. Wrażam zgodę na hospitalizację, leczenie lub zabiegi operacyjne w przypadku nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia lub nieszczęśliwego wypadku naszego dziecka; 

5. Informacja o stanie zdrowia(choroba lokomocyjna, krwotoki , przyjmowane leki, itp. oraz inne  

istotne dla stanu zdrowia) … ………………………………………………… ……… …… ………  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam, że:  

a) zobowiązuję się skonsultować z lekarzem w sprawie ustalenia braku przeciwwskazań, aby moje dziecko 

podjęło naukę pływania na basenie. Dziecko nie korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego na lekcji 

wychowania fizycznego podczas zajęć szkolnych. Jednocześnie w przypadku zmiany stanu zdrowia 
dziecka powiadomię niezwłocznie organizatora i instruktora zajęć.  

b) zobowiązuję się do systematycznego i aktywnego udziału mojego dziecka w zajęciach;  

c) w przypadku nieobecności na zajęciach zobowiązuję się do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności 
uczestnika w danym dniu;  

d) zobowiązuję się punktualnie dowozić uczestnika projektu na miejsce zbiórki oraz odbierać po 
zrealizowanych zajęciach spod szkoły;  

e) zostałam/em poinformowana/y, iż nauka pływania jest bezpłatna. Zajęcia finansowane są ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi;  

f) Zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez nasze dziecko. W przypadku łamania 
regulaminu porządkowego lub innych związanych z zajęciami w ramach Programu Powszechnej nauki 
pływania „Umiem Pływad” przez dziecko zobowiązujemy się do jego odebrania z  miejsca prowadzonych 
zajęd, na podstawie powiadomienia przez instruktora prowadzącego naukę pływania lub inną osobę 
związaną z realizacją zajęd.   
g) zapoznałem/am się z Regulaminem zajęd programu „UMIEM PŁYWAĆ”, dostępnym na stronie 
internetowej www.gokisslupia.naszgok.pl zakładka „Dokumenty”; zobowiązuję się do przestrzegania zasad 
sanitarnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19; 
h) oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-

19 i w przypadku zakażenia dziecka na zajęciach  nie będę wnosił żadnych roszczeń do organizatora zajęć.  

……………………………………………………..                                            …………………………………………………..  
        miejscowość, data       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                                                                                                                                                                                                       


