
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019 
Burmistrza Władysławowa z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PROGRAM 

POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA – „UMIEM PŁYWAĆ” 
 
 

§ 1  
Zasady ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa 

Sportu i Turystyki „Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”. 
 

2. Organizatorem zajęć jest Gmina Władysławowo. 
 

3. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania dla 
maksymalnie 21 grup (łącznie 900 godzin lekcyjnych zajęć) w okresie od 01.03.2019 r. do 
22.06.2019 r.  

 
4. Cel projektu: 

a. upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci, 
b. wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających z kąpielisk, 
c. nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływackich, 
d. podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, 
e. profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, 
f. zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzenia wolnego czasu, 
g. umiejętność współpracy w grupie. 

 
5. Adresatami programu są 15 osobowe grupy uczniów klas I i II z niżej wymienionych szkół: 

a. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kontradm. Włodzimierza Steyera we Władysławowie, 
b. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie, 
c. Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. G.K. Kańskiego w Chłapowie, 
d. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Jastrzębiej Górze, 
e. Szkoła Podstawowa im. Jana Kazimierza Kuczyńskiego w Karwi. 

 
6. Miejsce realizacji programu: Pływalnia AQUARIUS, COS OPO Cetniewo, ul. Żeromskiego 52, 84-

120 Władysławowo. 
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w projekcie  

 
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:  



   
a. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka (deklaracja uczestnictwa w projekcie – 

Załącznik nr 1), 
b. brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka;  

 
 
 

c. posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć (strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki 
basenowe, okulary pływackie). 

 
2. Zajęcia będą odbywały się w grupach maksymalnie 15-osobowych, zgodnie z Harmonogramem 

zajęć. 
 

3. Harmonogram zajęć zostanie opracowany po rekrutacji uczestników.  
 

4. Transport uczestników z opiekunem z miejsca zbiórki następuje środkami transportu 
wykonawcy wybranego przez Gminę Władysławowo.  
 

5. Miejsca zbiórki zostaną określone po wyborze wykonawcy.  
 

6. Opóźnienie uczestnika zajęć na zbiórce przed godziną wyjazdu powyżej 10 minut skutkuje nie 
uczestnictwem ucznia w danym dniu w zajęciach.  
 

7. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor (nie dotyczy szatni i prysznica na 
basenie). Za bezpieczeństwo dzieci w czasie przejazdu na i z basenu odpowiadają wyznaczeni 
opiekunowie/rodzice. 
 

8. Koszty ubezpieczenia uczestników zajęć pokrywa organizator zajęć. 
 

9. W czasie zajęć z dziećmi wskazana jest obecność 1-2 rodziców/opiekunów na jedną grupę 
pływającą. 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutację uczestników będzie prowadzić Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 

 
2. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy: 

1) wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1), 
2) dołączenie do Deklaracji: 

a. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 
nr 2), 

b. Oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań do nauki pływania (załącznik nr 3). 
 

3. Proces rekrutacji rozpocznie się od 1.02.2019 r. i potrwa do 15.02.2019r.  
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnik zajęć i jego rodzic zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującym regulaminem 

obiektu, na którym odbywają się zajęcia i przestrzegać postanowień w nim zawartych. W 
przypadku małych dzieci najważniejsze postanowienia to zakaz samowolnego oddalania się od 
instruktora, zakaz biegania i skakania na terenie basenu oraz zakaz skakania do wody bez zgody 
instruktora. 
 

2.  Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny obowiązujących na pływalni. 



   
 

3. Zajęcia nauki pływania w ramach „Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 
odbywają się nieodpłatnie i są dobrowolne. Złożenie deklaracji chęci uczestnictwa jest  

 
 
 
równoznaczne z obowiązkiem uczestnictwa w projekcie. W razie niemożliwości uczestnictwa 
w zajęciach rodzic zobowiązany jest powiadomić organizatora o tym fakcie bezzwłocznie. 

 
4. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach. Notoryczne opuszczanie 

zajęć (3 zajęcia) spowoduje skreślenie ucznia z udziału w projekcie. 
 

5. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci dziennika zajęć. 
 

6. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje wykluczeniem uczestnika z zajęć. 
 

7. Zabrania się fotografowania, filmowania oraz nagrywania zajęć bez uzyskania zgody 
instruktora. Zdjęcia i filmy wykonywane przez instruktora mogą być umieszczane na stronie 
internetowej oraz w materiałach reklamowych Gminy Władysławowo. 
 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 
 

9. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację 
programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 w projekcie „Program powszechnej nauki pływania – „UMIEM PŁYWAĆ” 
 

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: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Nr PESEL   
 

ucznia klasy …………… Szkoły Podstawowej  ……………………………..………….… w roku szkolnym 2018/2019. 
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz numer telefonu komórkowego: 
 
…………………………………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………… 
 
3. Informacja o powrocie dziecka z miejsca zbiórki po zajęciach w Programie powszechnej nauki 

pływania „UMIEM PŁYWAĆ” (proszę postawić znak X w odpowiedniej rubryce): 
 
 Informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z miejsca zbiórki po 
zajęciach w projekcie „Umiem pływać”  
 
 Informuję, że osobami upoważnionymi do odbioru mojego dziecka z miejsca zbiórki po zajęciach w 
projekcie „Umiem pływać” jest/są: 

imię i nazwisko Numer i seria dowodu osobistego 

  

  

  

 
4. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych: 
Oświadczam, że przyjmuję do stosowania postanowienia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 w projekcie „Program powszechnej nauki pływania – „UMIEM PŁYWAĆ” 

 
 
 

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

           



   
 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 w projekcie „Program powszechnej nauki pływania – „UMIEM PŁYWAĆ” 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH W PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM 
PŁYWAĆ” 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w niniejszej deklaracji udziału 

w projekcie „Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ””  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

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

miejscowość, data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 w projekcie „Program powszechnej nauki pływania – „UMIEM PŁYWAĆ” 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO NAUKI PŁYWANIA W 
PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 

 
Oświadczam,  iż nie ma przeciwskazań aby moje dziecko …………………………………………………………………….. 

                    imię i nazwisko dziecka – uczestnika projektu 

podjęło naukę pływania. 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.  

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej1. 

 

 

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

                                                           
1 Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 


