REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
NA BULWARZE IM. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO W SANDOMIERZU.



Administratorem Bulwaru jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Korzystanie z wypożyczalni sprzętu pływającego jest równoznaczne ze znajomością i
akceptacją obowiązującego regulaminu.

1.Na terenie wypożyczalni sprzętu pływającego mogą przebywać wyłącznie osoby trzeźwe oraz niebędące pod
wpływem środków odurzających, korzystające z wypożyczalni sprzętu pływającego.
2. Kąpiel, wędkowanie oraz spożywanie alkoholu na terenie wypożyczalni sprzętu pływającego jest zabronione.
3. Kasa czynna jest od 10: 00 do 18:00.
4.Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest od 10: 00 do 19:00.
5.Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne – zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6.Sprzęt pływający może być wypożyczany wyłącznie osobom pełnoletnim, które okazały dokument tożsamości.
7.Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub
asekuracyjne, wiosła) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu.
8.Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład osoby
niepełnoletnie na własną odpowiedzialność.
9.Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu pływającego nie
wypożyczamy.
10.W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu
pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.
11.Użytkownikom sprzętu pływającego zabrania się:





wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu,
wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych,
odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru,
picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą.

12.Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
 Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,
 używania sprzętu asekuracyjnego (szczególnie osoby nie umiejące pływać powinny podczas rejsu mieć
na sobie kamizelkę ratunkową).
 przed zakupem biletu zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas korzystania z jednostek
pływających
13.W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego, awarii lub przedłużenia wynajmu Użytkownik zobowiązany
jest do niezwłocznego powiadomienia administratora Przystani.

14.Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu
materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.
15.W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.
16.Nad bezpieczeństwem osób korzystających z wypożyczalni sprzętu pływającego będą czuwać ratownicy
wodni.
17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z wypożyczalni
sprzętu pływającego. Użytkownicy korzystają z wypożyczalni sprzętu pływającego na własną odpowiedzialność.
18. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu będą wyciągane sankcje określone w art. 54
Kodeksu Wykroczeń.
19. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
-

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w
Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email):
iod@cuw.sandomierz.eu
Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o
ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z wypożyczonego sprzętu.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan
/i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.

