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Gyermek neve: ...................................................................................................................................................
Gyermek születési helye, ideje: .........................................................................................................
Szülő neve: .............................................................................................................................................................
Szülő telefonszáma: .....................................................................................................................................
Szülő e-mail címe: ...........................................................................................................................................
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Gyermek születési helye, ideje: .........................................................................................................
Szülő neve: .............................................................................................................................................................
Szülő telefonszáma: .....................................................................................................................................
Szülő e-mail címe: ...........................................................................................................................................

A házirend tartalmát megismertem és elfogadtam.
Az adatlap kitöltésével a tanfolyamokon készült képek, illetve videók felhasználásához
hozzájárulok.
Aláírásommal igazolom, hogy gyermekem elmúlt 3 hónapos, kötelező oltásait megkapta,
de a 3 éves kort még nem töltötte be. Fertőző betegségektől mentes vagyok.
A foglalkozások időtartama alatt a gyermek a szülő/kísérő felügyelete alatt van, így az
esetleges balesetek felelőssége a szülőt/kísérőt terheli, nem az úszóiskolát.
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Az Úszóiskola kijelenti, hogy a jelen jelentkezési lapon megadott, illetőleg hozzáférhetővé tett
személyes adatok körében - különös tekintettel a jelentkező kiskorú és törvényes képviselője személyes
adataira – adatkezelőként jár el. Az Úszóiskola által kezelt személyes adatok jogalapja az, hogy a
jogszabályoknak eleget téve teljesítse a szerződéses kötelezettségeit. Az Úszóiskola Adatvédelmi
Tájékoztatóját és a Házirendet a www.smileuszoiskola.hu weboldalon találja meg, vagy kérheti
áttekintésre a helyszínen kollégáinktól.
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