Regulamin p³ywalni krytej „B£ÊKITNA FALA”

1. Obiekt p³ywalni dostêpny jest dla grup zorganizowanych i indywidualnych
u¿ytkowników, jednak z wy³¹czeniem osób:
a) które znajduj¹ siê w stanie wskazuj¹cym na spo¿ycie alkoholu lub s¹ pod
dzia³aniem œrodków odurzaj¹cych.
b) z chorobami zakaŸnymi, skórnymi oraz otwartymi ranami.
2. Grupy zorganizowane szkolne, zak³ady pracy, stowarzyszenia i inne mog¹
korzystaæ z p³ywalni (poniedzia³ek – pi¹tek 7.00 – 18.15, sobota – niedziela 8.00 14.00) po wczeœniejszym ustaleniu z kierownictwem p³ywalni „B³êkitna Fala”
Sandomierz. U¿ytkownicy indywidualni w pozosta³ych godzinach i dniach tygodnia.
3. Korzystanie z P³ywalni Krytej „B³êkitna Fala” jest odp³atne zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem,
a) bilet ulgowy przys³uguje: uczniom, studentom do 26 roku ¿ycia, rencistom, emerytom - za
okazaniem wa¿nej legitymacji,
b) osoby niepe³nosprawne korzystaj¹ z p³ywalni na zasadach biletu ulgowego, opiekun osoby
niepe³nosprawnej ma wstêp wolny.
4. Grupa p³ywaj¹ca na p³ywalni nie mo¿e byæ liczniejsza ni¿ 15 uczestników na jedn¹
osobê prowadz¹c¹ zajêcia.
5. Zajêcia nauki p³ywania i doskonalenia p³ywania mog¹ odbywaæ siê tylko w
obecnoœci i pod nadzorem osób posiadaj¹cych stosowne uprawnienia oraz zgodê
Dyrekcji MOSiR Sandomierz.
6. Grupy lub osoby maj¹ce uprawnienia do korzystania z p³ywalni nie mog¹
odstêpowaæ swych uprawnieñ innym p³ywaj¹cym.
7. Pobyt grup zorganizowanych reguluje osobny za³¹cznik do regulaminu, z którym
ka¿dy opiekun zobowi¹zany jest siê zapoznaæ.
8. Dzieci do lat 7 mog¹ przebywaæ na terenie p³ywalni wy³¹cznie pod opiek¹ osób
pe³noletnich.
9. Za bezpieczeñstwo osób korzystaj¹cych z p³ywalni odpowiedzialni s¹ ratownicy,
opiekunowie grup zorganizowanych oraz prowadz¹cy zajêcia.
10. Zabrania siê wnoszenia na teren basenu i spo¿ywania alkoholu, œrodków
odurzaj¹cych, a tak¿e przedmiotów szklanych lub innych mog¹cych stanowiæ
zagro¿enie dla u¿ytkowników.
11. Zabrania siê prowadzenia na terenie p³ywalni indywidualnych i grupowych zajêæ
przez osoby nieupowa¿nione przez kierownictwo p³ywalni.
12. Na terenie ca³ego obiektu obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz palenia.
13. Osoby niszcz¹ce sprzêt lub urz¹dzenia p³ywalni ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
materialn¹ za wyrz¹dzone szkody.
14. Zabrania siê wprowadzania zwierz¹t na teren obiektu.
15. U¿ytkownik zobowi¹zany jest zap³aciæ karê w wysokoœci 20 PLN za zagubienie
lub uszkodzenie paska z kluczykiem do szafki.
16. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialnoœci za pieni¹dze i przedmioty
wartoœciowe pozostawione w szatni lub szafkach na garderobê.
17. Pobyt na hali basenowej dozwolony jest wy³¹cznie dla osób w strojach
k¹pielowych – œciœle przylegaj¹cych do cia³a. Noszenie czepka jest dobrowoln¹
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decyzj¹ klienta, wymaga siê jednak aby w przypadku d³ugich w³osów, pozosta³y
one spiête.
18. Przed wejœciem na halê basenu, ka¿dy u¿ytkownik zobowi¹zany jest starannie
umyæ ca³e cia³o.
19. Zabrania siê zanieczyszczania wody w basenach i na zje¿d¿alni - równie¿
œrodkami czyszcz¹cymi.
20. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeñstwa, zabrania siê
u¿ytkownikom:
a) biegania po obejœciach basenów,
b) samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenów,
c) wpychania do wody i zanurzania pod wodê innych u¿ytkowników,
d) ha³asowania,
e) fa³szywego alarmowania i u¿ywania wszelkich sygna³ów dŸwiêkowych.
21. Zobowi¹zuje siê wszystkie osoby znajduj¹ce siê na terenie p³ywalni do
podporz¹dkowania siê decyzjom i nakazom ratowników pe³ni¹cych dy¿ur.
Osoby naruszaj¹ce porz¹dek publiczny lub przepisy regulaminu bêd¹ usuwane
z terenu obiektu.
22. W razie zaistnienia niebezpieczeñstwa, ratownik mo¿e nakazaæ k¹pi¹cym siê
natychmiastowe opuszczenie p³ywalni.
23. W czasie przeprowadzania zawodów organizator tych zawodów jest
zobowi¹zany do przestrzegania regulaminu p³ywalni oraz jest odpowiedzialny za
zapewnienie bezpieczeñstwa p³ywaj¹cym.
24. Korzystanie ze zje¿d¿alni oraz urz¹dzeñ i masa¿y normuje odrêbny regulamin.
25. Basen sportowy oraz jacuzzi nie s¹ przeznaczone dla dzieci do lat 3.
26. Na terenie obiektu znajduje siê system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem,
Nagrania kamer mog¹ byæ podstaw¹ do poci¹gniêcia do odpowiedzialnoœæ w
stosunku do u¿ytkowników, którzy nie stosuj¹ siê do Regulaminu oraz instrukcji.
Organizator gwarantuje, i¿ monitoring powadzony jest w sposób nie naruszaj¹cy
dóbr osobistych oraz godnoœci u¿ytkowników.
27. Uczestnik, przebywaj¹c na terenie obiektu wyra¿a zgodê na nieodp³atne
wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
oraz udziela Organizatorowi nieodp³atnej licencji na wykorzystanie go na
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w
dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamiêci komputera, wykorzystania do
promocji i organizacji projektu, udostêpniania sponsorom oraz partnerom
projektu w celu ich promocji w kontekœcie udzia³u w imprezie, zamieszczania na
promocyjnych materia³ach drukowanych Organizatora w prasie na stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
28. Na niecce sportowej obowi¹zuje kategoryczny zakaz u¿ywania dmuchanych przyrz¹dów typu
( rêkawki, kó³ka itp.) Dzieci pod nadzorem rodzica lub opiekuna mog¹ u¿ywaæ tego rodzaju sprzêtu
jedynie na niecce rekreacyjnej.
29. Zgodnie z art. 13 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej PL)
informujê, ¿e:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji siedzib¹ w
Sandomierzu, ul. Kose³y 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo¿liwy jest pod adresem email (adres email):
iod@cuw.sandomierz.eu
- Dane osobowe Pana/i/ bêd¹ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporz¹dzenie
j/w o ochronie danych w celu realizacji zadañ statutowych
- Dane osobowe bêd¹ przechowywane przez okres korzystania z us³ugi.
- Posiada Pan/i prawo do: ¿¹dania od administratora dostêpu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofniêcia zgody.
Przys³uguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzêdu
Ochrony Danych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, i¿ nie bêdzie
Pan /i/ korzysta³a z oferty MOSiR w Sandomierzu.
30. Skargi i wnioski nale¿y zg³aszaæ na piœmie kierownikowi p³ywalni.
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