Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.51.2022
Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 30.03.2022 r..

REGULAMIN
rekrutacji i uczestnictwa w programie współfinansowanym przez Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Umiem pływać”.

1. W zajęciach nauki pływania uczestniczą zakwalifikowani do zajęć uczniowie klas I- III szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.
2. Organizator zajęć- Wójt Gminy Nowy Targ oraz szkoły biorące udział w projekcie przeprowadzą rekrutację
uczestników programu, z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu, a także:
1) zabezpieczą wykonawców usług (opiekuna grupy, instruktora)
2) zorganizują transport grup na zajęcia
3) zapewnią dostęp do basenu kąpielowego,
w celu przeprowadzenia zajęć nauki pływania w bezpiecznych warunkach i zgodnie z założeniami programu.
3. Rekrutację do zajęć na podstawie niniejszego Regulaminu przeprowadzą komisje rekrutacyjne
w poszczególnych szkołach powołane na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły.
4. Rekrutacja uczestników zajęć w ramach projektu nastąpi w dniach:
1) I tura 120 uczniów -30.03.2022 r.- 07.04.2022 r.
2) II tura 90 uczniów- 01.09.2022 r.- 21.09.2022 r.
5. Uczniowie klas I- III szkół podstawowych zainteresowani udziałem w programie składają, do dyrektora
szkoły do której uczęszczają, formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego
(załącznik nr 2).

6. Dopuszczenie do udziału w programie następuje w granicach limitów uczestników w szkole (załącznik nr 4
do regulaminu), po uzyskaniu wymaganego zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica/opiekuna
prawnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (pływania) jak załącznik nr 3 do regulaminu.
7. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników zajęć zakwalifikowanych do programu, nastąpi
przedłużenie procesu rekrutacji, do osiągnięcia odpowiedniej liczby chętnych. Termin wyznaczy dyrektor
danej szkoły, jednak nie później niż jeden dzień przed datą pierwszych zajęć. W tym przypadku dopuszcza się
zakwalifikowanie do zajęć uczestnika z innej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Nowy Targ.
8. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
natomiast nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu.
9. Wzory formularzy rekrutacyjnych będą dostępne w sekretariacie, na stronie internetowej szkoły biorącej
udział w programie oraz w Urzędzie Gminy Nowy Targ (Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
Gminy Nowy Targ).
10. Po zebraniu wymaganej liczby chętnych do udziału w zajęciach objętych programem, pozostałe
zainteresowane osoby będą wpisane na listę rezerwową.
11. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasady równych szans, z zapewnieniem równego dostępu
uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych.
12. W procesie rekrutacji komisje rekrutacyjne będą kierowały się diagnozami, które zostały przygotowane
w danej placówce oświatowej, biorącej udział w programie. Priorytetowo będą traktowani uczennice
i uczniowie z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pochodzących z rodzin wielodzietnych,
nie umiejący pływać.
13. Komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i tworzy
grupę docelową dzieci, które wezmą udział w zajęciach nauki pływania (listę uczestników i listę rezerwową)
według wzoru jak załącznik nr 5 i nr 6.
14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej – poinformuje uczestników o wynikach rekrutacji w sposób
zwyczajowo przyjęty.
15. Decyzje komisji rekrutacyjnych są ostateczne i nie podlegają zmianie.
16. Rodzice/opiekunowie prawni uczennic i uczniów znajdujących się na listach rankingowych zobowiązani
są niezwłocznie do podpisania deklaracji uczestnictwa jak załącznik nr 7 do regulaminu.
17. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika w trakcie pierwszych lub drugich zajęć, do uczestnictwa
w programie kwalifikuje się innego ucznia z listy rezerwowej.
18. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie zajęć.
19. Zbiórka przed szkołą, przemarsz lub transport z opiekunem na miejsce zajęć odbywa się środkami
wyznaczonymi przez organizatora zajęć.

20. Dopuszczenie uczestnika do zajęć w danym dniu, następuje po ocenie przez opiekuna grupy i instruktora
pływania jego aktualnego stanu psychofizycznego (ocena i zapytanie o samopoczucie, stan zdrowotny
dozwalający uczestnictwo) oraz spełnieniu wymogów bezpieczeństwa (właściwa odzież, obuwie, itp.).

21. Do głównych założeń programu należą:
1. upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci;
2. nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
3. profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,
4. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z ubogich lub patologicznych rodzin,
5. edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów kąpielowych lub innych zbiorników
wodnych.
22. Powrót z zajęć na zasadach określonych dla wyjazdu (wyjścia) na zajęcia.
23. Odbiór uczestników przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby.
24. Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia organizatora zajęć
(instruktora, opiekuna grupy, dyrektora szkoły) o rezygnacji z zajęć lub nieobecności na zajęciach w danym
dniu, na co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem zajęć.
25. Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania organizatora zajęć
(instruktora, opiekuna grupy, dyrektora szkoły) o niedyspozycji psychofizycznej dziecka, uniemożliwiającej
uczestnictwo w zajęciach.
26. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykazywania wszelkich wynikających z programu zajęć, poleceń
opiekuna grupy i instruktora.
27. Zasady korzystania przez uczestników z basenu kąpielowego zawarte są w regulaminie pływalni.
28. Zgodnie z zawartą umową o korzystaniu z basenu kąpielowego, zajęcia nauki pływania prowadzi instruktor
nauki pływania wyznaczony przez zarządcę tego obiektu.
29. Zajęcia dokumentowane są przez opiekuna grupy i instruktora w dziennikach zajęć.
30. Administratorem danych osobowych uczestników programu jest Wójt Gminy Nowy Targ.
Do przetwarzania danych osobowych dopuszcza się pracowników Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego
Szkół, a także osoby którym powierzono na podstawie odrębnych umów realizację zajęć i sprawowanie opieki
nad ich uczestnikami, jak również pracowników szkół, biorących udział w programie (członków komisji
rekrutacyjnej).

Załącznik Nr 1 do
Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w programie
współfinansowanym przez MKDNiS
pn.”Umiem pływać”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PROGRAMU
„UMIEM PŁYWAĆ”
1. DANE UCZESTNIKA
Nazwa szkoły

……………………………………………………………………

Klasa

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia

……………………………………………………………………

Adres zamieszkania

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna ……………………………………………………………
Telefon kontaktowy

……………………………………………………………………

2. Oświadczam, że syn/ córka nie posiada umiejętności pływania.
3. Do Formularza zgłoszeniowego dziecka na zajęcia w ramach programu pn. „Umiem pływać”
dołączam zaświadczenie lekarskie/ oświadczenie o braku przeciwwskazań dziecka do uczestnictwa
w zajęciach (niepotrzebne skreślić).

Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych własnoręcznym podpisem.

……………………………..
Miejscowość i data

……………………………………….
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

Załącznik Nr 2 do
Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w programie
współfinansowanym przez MKDNiS
pn. ”Umiem pływać”

……………………………………….

……………………………………..

Szkoła

Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA W PROJEKCIE
POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do projektu powszechnej nauki pływania ,,UMIEM PŁYWAĆ”
informujemy,

iż

Administrator

przetwarza

dane

osobowe

opiekuna

prawnego

dziecka

uczestniczącego w projekcie oraz dane uczestnika projektu na podstawie umowy- regulaminu
zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO w zw. z ustawą Kodeks cywilny w rozumieniu: imię i nazwisko opiekuna
i uczestnika,
dziecko

PESEL

(uczestnik)

uczestnika,
pobiera

naukę,

klasa

i

adres

placówka

oświatowa

zamieszkania

uczestnika

w
i

której
opiekuna

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana

danych osobowych jest Gmina Nowy Targ, 34 - 400 Nowy Targ,

ul. Bulwarowa 9, 18 26 32 200, reprezentowana przez Wójta Gminy Jana Smarducha
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@ugnowytarg.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w programie powszechnej nauki pływania
pn.: „Umiem pływać” współfinansowanego przez MKDNiS.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
Dane osobowe zostaną udostępnione: MCSiR w Nowym Targu, który realizuje projekt.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości uczestnictwa w programie powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać”
współfinansowanego przez MKDNiS.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

Załącznik Nr 3 do
Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w programie
współfinansowanym przez MKDNiS
pn.”Umiem pływać”

……………………………………….

……………………………………..

Szkoła

Miejscowość i data

Oświadczenie
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania w ramach programu
„Umiem pływać”

Ja niżej podpisana/-y rodzic …………………………………………………………. wyrażam zgodę
(imię i nazwisko dziecka)

na uczestnictwo dziecka w programie i oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne lub inne
do uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki pływania w ramach programu. O ewentualnych
przeciwwskazaniach w trakcie uczestnictwa dziecka w programie zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować realizatorów zajęć.
Na miejsce zbiórki przed wymarszem lub wyjazdem na zajęcia i z tego miejsca po zajęciach moje dziecko
będzie doprowadzone(dowiezione, odebrane przez rodzica lub upoważnionego przedstawiciela.
O niemożliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach w danym dniu zobowiązuję się niezwłocznie informować
opiekuna grupy/ szkołę lub organizatora zajęć.

………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

Załącznik Nr 4 do
Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w programie
współfinansowanym przez MKDNiS
pn.”Umiem pływać”

LIMITY UCZESTNIKÓW
programu nauki pływania pn. „Umiem pływać” w 2022r.

Szkoła

Liczba uczestników

Szkoła Podstawowa w Dębnie

9

Szkoła Podstawowa w Dursztynie

3

Szkoła Podstawowa w Gronkowie

15

Szkoła Podstawowa w Harklowej

8

Szkoła Podstawowa w Klikuszowej

15

Szkoła Podstawowa w Knurowie

6

Szkoła Podstawowa w Krauszowie

12

Szkoła Podstawowa w Krempachach

12

Szkoła Podstawowa w Lasku

18

Szkoła Podstawowa w Ludźmierzu

20

Szkoła Podstawowa w Łopusznej

15

Szkoła Podstawowa w Morawczynie

5

Szkoła Podstawowa w Nowej Białej

15

Szkoła Podstawowa w Obidowej

5

Szkoła Podstawowa w Ostrowsku

15

Szkoła Podstawowa w Pyzówce

10

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku

5

Szkoła Podstawowa w Szlembarku

7

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

15

Załącznik Nr 5 do
Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie
współfinansowanym przez MKDNiS
pn.”Umiem pływać”

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
uczestników do programu nauki pływania pn. „Umiem pływać” w 2022r.
w Szkole Podstawowej w………………………….
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

……………………………..

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

Miejscowość i data
………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

Załącznik Nr 6 do
Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w programie
współfinansowanym przez MKDNiS
pn. ”Umiem pływać”

LISTA REZERWOWA
uczestników programu nauki pływania pn. „Umiem pływać” w 2022r.
w Szkole Podstawowej w………………………….
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

……………………………..

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

Miejscowość i data
………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

Załącznik Nr 7 do
Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w programie
współfinansowanym przez MKDNiS
pn.”Umiem pływać”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W PROGRAMIE
„UMIEM PŁYWAĆ”
Ja niżej podpisana/-y
…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

deklaruję udział syna/córki……………………………………………………………………...
w programie „Umiem pływać” w zakresie nauki pływania.
Dane kontaktowe rodzica/ opiekuna prawnego:
Adres zamieszkania :……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Telefon:

……………………………………………………………………………..

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w przedmiotowym
programie, akceptuję jego postanowienia, a syn/córka spełnia kryteria uprawniające do udziału
w programie.
2. Zostałam/-em poinformowana/-y, że syn/córka uczestniczy w programie współfinansowanym
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
3. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

……………………………..
Miejscowość i data

……………………………………….
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

