
 

__________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Nazwisko……………………………………………………... PESEL ……………………………………………… 

Imiona …………………………………………………………………………………................................... 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………...............  

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

Telefon kontaktowy i adres e-mail rodziców ………………………………………….................  

Przynależność do innych klubów sportowych lub organizacji 

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

Oświadczam, iż jest mi znana treść statutu KS „H2O Bochnia”  i zobowiązuję się do wypełniania wynikających z niego 

obowiązków.  

 

Bochnia, dnia………………………………. 

 

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

Podpis Zawodnika                                                 Podpis Rodziców 

__________________________________________________________________________________ 

 

Decyzja zarządu klubu o przyjęciu (zwolnieniu, skreśleniu) 

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

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

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

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

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

Bochnia, dnia ………………………………                                                Podpis …………………………………… 

Numer kodowy PZP………………………………………………………………………….. 

Numer karty zawodniczej  W-MOZP…………………………………………………. 

Wyróżnienia/kary ………………………………………………………………………….... 

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

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

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

 

Adnotacje: ________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________ 

                     



 
 

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA  

DO 

KLUBU SPORTOWGO  „H2O Bochnia” 

DANE INFORMACYJNE DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH  CHCĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO KS „H2O BOCHNIA” 

 

NAZWISKO  

IMIĘ  

ADRES ZAMIESZKANIA  

PESEL  

 
Deklaruję wolę przystąpienia, jako członek zwyczajny, do Klubu Sportowego „H2O Bochnia”. 

 Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, Regulaminu oraz do realizacji uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

   ____________________                                                                                         ____________________ 
                    Data                                                                                                                                       Podpis uczestnika 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i używanie danych osobowych zawartych w tej deklaracji na 

potrzeby  Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

 

____________________                                                                                         ____________________ 
                    Data                                                                                                                                       Podpis uczestnika 

 



 

 

 

 

 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………. 

Imię: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Drugie imię: ………………………………………………………………………………………………… 

Pesel: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….. 

Miasto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer domu: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis prawnego opiekuna poświadczający ważność podanych informacji 

____________________________________________________________ 

 



                               POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI 

                              System Ewidencji i Licencji „SEL”                

_____________________________________________ 

OŚWIADCZENIE  

( Zawodnika, Trenera, Instruktora, Sędziego*) 

 

Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się z tym, że: 

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach internetowego systemu 

do ewidencjonowania i zarządzania procesem rejestracji (dalej SEL)  

jest Polski Związek Pływacki z siedzibą w Warszawie (01-813) przy ul. Marymonckiej 34; 

- Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji w systemie SEL i nadania licencji,  

w celu uczestniczenia w zawodach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez 

PZP oraz Okręgowy Związek Pływacki oraz w celu realizacji programów sportowych  

i treningowych organizowanych i koordynowanych przez Polski Związek Pływacki. 

Podanie w tym celu koniecznych i adekwatnych danych jest nieodzowne; 

- Administrator danych nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom,  

z wyjątkiem organów i instytucji uprawnionych do tego na podstawie szczególnych 

przepisów prawa. Dane są chronione z najwyższą starannością i zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

- Wiem, że mój udział w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, w zawodach może wiązać 

się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym upoważniam Polski Związek 

Pływacki do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych 

poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych,  

w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych  

oraz w mediach wewnętrznych PZP, w związku z realizacją celów statutowych PZP  

i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa 

sportowego w sporcie pływackim; 

- Mam świadomość prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a w przypadku 

zmiany swoich danych osobowych zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia  

o tym Administratora danych. 

 

 

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

      (miejscowość, data)     ( imię, nazwisko )                                       ( podpis ) 

                                                                 (zawodnika niepełnoletniego reprezentuje  jego opiekun prawny) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO „H2O BOCHNIA” 

1. Użyte określenia w regulaminie mają następujące znaczenie 

• Klub- Stowarzyszenie działające pod nazwą Klub Sportowy „H2O Bochnia” 

• Zarząd- Zarząd Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

• Członek- Członek Klubu Sportowego „H2O Bochnia”/ Uczestnik zajęć, który złożył 

formularz przystąpienia oraz regularnie opłaca składki członkowskie oraz klubowe 

• Składka członkowska- roczna składka wszystkich członków Klubu Sportowego 

„H2O Bochnia” 

• Składka klubowa- miesięczna składka członków Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

 

2. Zakres działalności Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

• Klub prowadzi szkolenia pływackie na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni  

oraz Krytej Pływalni w Proszówkach 

• Klub prowadzi zajęcia nauki pływania oraz doskonalenia technik pływackich 

• W zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy „H2O Bochnia” mogą brać tylko 

członkowie klubu 

• Klub Sportowy „H2O Bochnia” prowadzi zajęcia w grupach 

✓ Sekcja  naborowa 

✓ Sekcja doskonalenia pływania 

✓ Sekcja sportowa 

• Zarząd podejmuje współpracę z instruktorami oraz przydziela ich do danych grup 

pływackich 

• Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje 

prowadzący zajęcia 

• Nadzór nad szkoleniem prowadzi zarząd 

 

3. Obowiązki Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

• Klub ma obowiązek zapewnić uczestnikom miejsce na pływalni oraz trenerów  

• Klub ma obowiązek wyposażyć uczestników zajęć w podstawowe akcesoria do 

treningu pływackiego. 

 

Prawa i obowiązki uczestnika zajęć 

Uczestnik ma prawo do: 

• Uczestniczenia w zajęciach oraz realizowania programu szkoleniowego 

• Korzystania z opieki instruktorskiej 

• Korzystania ze sprzętu Klubu Sportowego „H2O Bochnia” w trakcie zajęć 

 

 

 



Uczestnik ma obowiązek:   
• Przestrzegania statutu Klubu Sportowego „H2O Bochnia” oraz regulaminu klubu 

• Przestrzegania regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania na 

terenie pływalni oraz poza nią 

• Systematycznie uczestniczyć w zajęciach pływackich 

• Stawiać się na zajęcia punktualnie  

• Uczestniczyć w zawodach pływackich, do który został zgłoszony 

• Posiadać ze sobą sprzęt pływacki tj. czepek, okulary pływackie, strój kąpielowy 

• Systematycznie oraz terminowo opłacać składki członkowskie oraz składki klubowe 

• Poinformować osoby prowadzące zajęcia o dłuższej nieobecności  

 

4. Opłaty oraz finansowanie zajęć 

• Klub Sportowy „H2O Bochnia” nie finansuje wstępu na pływalnię oraz opłat 

startowych za zawody. Zawodnicy sekcji sportowej ponoszą opłatę zgodną  

z cennikiem ustalonym dla Klubu Sportowego.  

Więcej informacji dostępne  na www.basenbochnia.pl   

• Dokumentem zezwalającym na udział w zajęciach jest formularz przystąpienia 

• Wysokość składki członkowskiej- 120 zł – obowiązkowa opłata roczna  

Opłata pobierana do 31 stycznia- nowo przyjęci członkowie opłacają składkę  

w momencie przyjęcia w poczet członków przez Zarząd Klubu. 

• Wysokość składki klubowej: 

- sekcja naborowa – 100 zł  

- sekcja doskonalenia pływania- 180 zł  

- sekcja sportowa – 245 zł  

 
W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) miesięczna składka dla zawodników nietrenujących  wynosi 80% bazowej ceny składki 

klubowej.  

 

• Składka klubowa płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca z  dopiskiem, za który 

miesiąc jest opłacana składka. 

• Wpłaty składki członkowskiej oraz składki klubowej należy kierować na konto 

bankowe Bank Pekao- Klub Sportowy H2O Bochnia- ul. Chodenicka 28 

numer konta - 37 1240 5208 1111 0010 9801 1693  

W tytule należy podać imię oraz nazwisko członka Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

oraz rodzaj wpłacanej składki 

• Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia składki 

klubowej  

• W przypadku nieobecności dłużej niż 21 dni (choroba, zdarzenia losowe) należy 

skontaktować się z Prezesem Klubu Sportowego „H2O Bochnia”.  

• W przypadku zmian barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku 

Pływackiego.  

 

 

http://www.basenbochnia.pl/


 

5. Zawody Sportowe 

• Klub Sportowy „H2O Bochnia” bierze udział w zawodach zgodnie z terminarzem 

zawodów ustalonym przez trenerów/ instruktorów prowadzących 

• Trenerzy/ instruktorzy prowadzący dokonują zgłoszeń na zawody oraz podejmują 

decyzje dotyczące konkurencji dla danego zawodnika 

 

 

6. Postanowienia końcowe 

• Za uczestników zajęć po treningu odpowiadają prawni opiekunowie 

• Klub ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu 

• Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


