ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ MOSiR w PILE NA SEZON 2020/21
(prawidłową odpowiedź prosimy zakreślić w kółko)
Imię i nazwisko (rodzica)

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

1. Czy chcą Państwo, aby dziecko kontynuowało naukę w naszej szkółce w nowym roku szkolnym
2020/2021? W nowym sezonie zajęcia będą odbywać się na basenie Aquapark. Jeśli tak – prosimy o
wypełnienie tabeli:
Nazwisko (dziecka)

Imię

Telefon kontaktowy

Instruktor w bieżącym
sezonie 2019/2020

2. Prosimy o wskazanie obszarów, w których spotkaliście się Państwo z problemami. Co ewentualnie według
Państwa należałoby zmienić lub usprawnić w pracy Szkółki?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3. Czy wyrażają Państwo chęć, by dziecko przystąpiło do sekcji MKP „SZUWAREK” Piła - zajęcia 3 x tydzień,
przy podobnej odpłatności w skali miesiąca? (dotyczy dzieci po 2 sezonach pływania, z roczników 2012
i 2011). Prosimy w takim przypadku o potwierdzenie woli sms – em na numer: 502-560-558
TAK

NIE

4. Czy chcą Państwo zapisać na kurs nauki pływania w sezonie 2020/2021 dziecko, które do tej pory nie
uczestniczyło w zajęciach szkółki? Jeśli tak - prosimy o wypełnienie poniższej tabeli.
Imię

•

Nazwisko

Wiek Umiejętności*/
dziecka
style

Telefon

jeśli dziecko nie potrafi pływać żadnym stylem prosimy wpisać „O”

5. Czy są Państwo zainteresowani aby Państwa dziecko w nowym sezonie uczestniczyło w odrębnym kursie, na
którym będzie możliwość uzyskania stopnia ratownika WOPR (wiosna 2021)? Jeśli tak – proszę o wpisanie
danych do tabeli poniżej. ( Dotyczy młodzieży w wieku od 12 lat z dobrą umiejętnością pływania
pozwalającą uzyskać kartę pływacką – kraul, grzbiet, klasyk)
Imię

Nazwisko

Wiek Umiejętności*/
dziecka
style

Telefon

6. Inne uwagi bądź sugestie na temat prowadzonych zajęć lub funkcjonowania szkółki
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
7. Informujemy, że istnieje możliwość zapisania dzieci do Szkółki Pływackiej poprzez formularz na stronie
internetowej: www.mosir.pila.pl, zakładka – „Szkółka Pływacka”/ „Zapisz” , telefonicznie pod numerami:
502-560-558 lub 604-757-191, na maila: jsikorski@zst.pila.pl
8. Przypominamy, że zgodnie z umową zajęcia w bieżącym sezonie trwają do 31 Maja
Podpis rodzica: …………………………...

UWAGA!!! Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 stadion
Żuzlowy”, ewentualnie odesłanie drogą mailową wypełnionego skanu lub dokumentu word na adres:
jsikorski@zst.pila.pl
Zwrot informacji powinien nastąpić do 15 Czerwca 2020 lub w najbliższym możliwym terminie. Zgłoszenie złożone
przez Państwa będzie traktowane jako wstępna rezerwacja miejsca na nowy sezon pływacki. Dziękujemy za
wypełnienie zgłoszenia.
Informacje chronione zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych [ Dz. U. Nr 133 poz. 883].
Wyłącznie do użytku wewnętrznego.

