Regulamin pływalni krytej „BŁĘKITNA FALA”

1. Obiekt pływalni dostępny jest dla grup zorganizowanych i indywidualnych
użytkowników, jednak z wyłączeniem osób:
a) które znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub są pod
działaniem środków odurzających.
b) z chorobami zakaźnymi, skórnymi oraz otwartymi ranami.
2. Grupy zorganizowane szkolne, zakłady pracy, stowarzyszenia i inne mogą
korzystać z pływalni (poniedziałek – piątek 7.00 – 18.15, sobota – niedziela 8.00 14.00) po wcześniejszym ustaleniu z kierownictwem pływalni „Błękitna Fala”
Sandomierz. Użytkownicy indywidualni w pozostałych godzinach i dniach tygodnia.
3. Korzystanie z Pływalni Krytej „Błękitna Fala” jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem,
a) bilet ulgowy przysługuje: uczniom, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom - za
okazaniem ważnej legitymacji,
b) osoby niepełnosprawne korzystają z pływalni na zasadach biletu ulgowego, opiekun osoby
niepełnosprawnej ma wstęp wolny.
4. Grupa pływająca na pływalni nie może być liczniejsza niż 15 uczestników na jedną
osobę prowadzącą zajęcia.
5. Zajęcia nauki pływania i doskonalenia pływania mogą odbywać się tylko w
obecności i pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia oraz zgodę
Dyrekcji MOSiR Sandomierz.
6. Grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą
odstępować swych uprawnień innym pływającym.
7. Pobyt grup zorganizowanych reguluje osobny załącznik do regulaminu, z którym
każdy opiekun zobowiązany jest się zapoznać.
8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
9. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy,
opiekunowie grup zorganizowanych oraz prowadzący zajęcia.
10. Zabrania się wnoszenia na teren basenu i spożywania alkoholu, środków
odurzających a także przedmiotów szklanych lub innych mogących stanowiących
zagrożenie dla użytkowników.
11. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni indywidualnych i grupowych zajęć
przez osoby nieupoważnione przez kierownictwo pływalni.
12. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
14. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
15. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 20 PLN za zagubienie
lub uszkodzenie paska z kluczykiem do szafki.
16. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty
wartościowe pozostawione w szatni lub szafkach na garderobę.
17. Pobyt na hali basenowej dozwolony jest wyłącznie dla osób w strojach
kąpielowych – ściśle przylegających do ciała. Noszenie czepka jest dobrowolną
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decyzją klienta, wymaga się jednak aby w przypadku długich włosów, pozostały
one spięte.
18. Przed wejściem na halę basenu, każdy użytkownik zobowiązany jest starannie
umyć całe ciało.
19. Zabrania się zanieczyszczania wody w basenach i na zjeżdżalni - również
środkami czyszczącymi.
20. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, zabrania się
użytkownikom:
a) biegania po obejściach basenów,
b) samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenów,
c) wpychania do wody i zanurzania pod wodę innych użytkowników,
d) hałasowania,
e) fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych.
21. Zobowiązuje się wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni do
podporządkowania się decyzjom i nakazom ratowników pełniących dyżur.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane
z terenu obiektu.
22. W razie zaistnienia niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się
natychmiastowe opuszczenie pływalni.
23. W czasie przeprowadzania zawodów organizator tych zawodów jest
zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni oraz jest odpowiedzialny za
zapewnienia bezpieczeństwa pływającym.
24. Korzystanie ze zjeżdżalni normuje odrębny regulamin.
25. Basen sportowy oraz jacuzzi nie są przeznaczone dla dzieci do lat 3.
26. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem,
Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialność w
stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji.
Organizator gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający
dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
27. Uczestnik, przebywając na terenie obiektu wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w
dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do
promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom
projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora w prasie na stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
28. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 usługi.
- 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.
29. Skargi i wnioski należy zgłaszać na piśmie kierownikowi pływalni.
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