
 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KLUBÓW SPORTOWYCH. 

NAZWA GRUPY 

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

DANE DO FAKTURY VAT 

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

OSOBA DO KONTAKTU/ZGŁASZAJĄCEGO GRUPĘ: 

IMIĘ I NAZWISKO/telefon  ..………………………………………………………………. 

E:MAIL                              ..………………………………………………………………. 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW   ..……………………………………………………………….       

DATA POBYTU /GODZINA   ……....…………………………….…………………………. 

CENA BILETU                     .………………………………………………………………..                    

Czas pobytu Cena 

60 + 10 min 8 zł/osoba 

120 + 10 min 10 zł/osoba 

Formularz musi być przez nas potwierdzony e-mailem zwrotnym. 

Informacja: 

Prosimy o zabranie ze sobą ręcznika oraz obuwia na zmianę.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym zgłoszeniu do celów 
marketingowych i promowania usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.  
Oświadczam, że dane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i przyjmuję do wiadomości, że 
przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także wycofania niniejszej zgody 
w dowolnym momencie. 
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U z 
2014 r. poz. 1182 ze zm.).  
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie - ul. Żołnierska 13a, 10-558 
Olsztyn. 

 

………………………………… Czytelny podpis trenera/opiekuna grupy     

Opiekunowie: 

Grupy zorganizowane złożone z dzieci i młodzieży w wieku do lat 12 muszą mieć co najmniej jednego dorosłego 

opiekuna na 10 uczestników oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna na każdą następną rozpoczętą grupę 10 

uczestników (dzieci powyżej 12 lat – 1 opiekun na 15 uczestników).  

Opiekun odpowiedzialny jest za swoich podopiecznych w trakcie całego pobytu na terenie obiektu i musi przebywać  

razem z grupą na basenie. 

Opiekun musi być przebrany w strój basenowy (strój kąpielowy lub krótkie spodenki oraz klapki basenowe) 

Organizator/opiekun zobowiązany jest poinformować grupę  o przestrzeganiu regulaminów obowiązujących na terenie 
WCRS „AQUASFERA” GALERIA WARMIŃSKA.  
Przed wejściem na basen opiekun zaprowadza grupę do ratownika na pogadankę o bezpieczeństwie.  
Po wyjściu grupy z basenu opiekun zbiera wszystkie paski i oddaje w celu rozliczenia się do kas. 

  

                  Podpis opiekuna grupy 

 

           ……………… 


