
DRODZY PŁYWACY / RODZICE! 

	 To już miesiąc mija od czasu naszych ostatnich zajęć. Jak sami wiecie baseny pozostają 
zamknięte w dotychczasowej dopuszczalnej przez państwo formie. Z obiektów sportowych mogą 
korzystać jedynie wybrani, w tym zawodnicy z licencjami polskich związków sportowych. Zatem 
w porozumieniu z szkółkami pływania w Skoczowie w oparciu o działający już klub HumanSport 
chcemy wyrobić wszystkim dotychczasowym uczestnikom naszych zajęć licencje Polskiego 
Związku Pływackiego. Umożliwi to powrót do cyklicznych zajęć. Będziemy znów mogli zadbać o  
rozwój Waszych dzieci i dbać o ich zdrowie fizyczne i co ważniejsze w ostatnich czasach 
psychiczne! Wszystkich zainteresowanych powrotem na basen zapraszamy zatem do wyrobienia 
licencji i spełnieniu kilku prostych kroków!


Instrukcja zgłoszenia przynależności do klubu sportowego HUMANSPORT oraz wyrobienia 
licencji Polskiego Związku Pływackiego: 

1) Wydrukuj wszystkie strony z tego dokumentu zaczynając od strony 2.


2) Wypełnij Deklaracje członkowską (wszystkie pola) drukowanymi literami oraz podpisz ją na 
końcu


3) Wypełnij książeczkę zdrowia sportowca w pozycjach: nazwisko, imię, data urodzenia, PESEL, 
oraz w pierwszym wierszu wzrost i wagę dziecka (wszystko drukowanymi literami)


4) Podpisz oświadczenie o przetwarzaniu danych programu PZP SEL do wyrabiania i obsługi 
licencji.


5) Na miejscu przygotujemy potrzebne zdjęcie twarzy uczestnika zajęć w formacie jpg nie 
większym niż 1 mb i wprowadzimy do systemu.


6) Staw się na badanie lekarskie i dopełnienie formalności w dniach w których do tej pory 
uczęszczałeś na zajęcia. Będziemy na Was czekać w dniach: środa 27.01.2021, czwartek 
28.01.2021 lub piątek 29.01.2021 w godzinach w których uczęszczałeś na swoje zajęcia. 
Miejscem badań oraz wszelkich formalności będzie restauracja przy kręgielni basenu w 
Skoczowie (ul. Górecką 2A, 43-430 Skoczów).


7) Koszty wyrobienia licencji wraz z badaniami i zrobieniem zdjęcia to 70 zł płatne gotówką u 
swoich prowadzących podczas spotkania (w cenie zawarta jest opłata licencyjna do PZP, 
badanie lekarskie i zrobienie zdjęcia do licencji).


Po dopełnieniu formalności planujemy wznowić nasze pływackie zajęcia od lutego!


Do zobaczenia, czekamy na Was!









