
Regulamin Kursów Nauki Pływania  
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”

Bezpieczeństwo

1. Uczestnik kursu (w przypadku nieletnich - jego rodzice lub  opiekunowie) składa 
oświadczenie o stanie zdrowia.
2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia
3. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie,  a w 
szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:

• zakazu biegania, popychania na terenie basenu,
• zakazu skakania do basenu bez wyraźnego polecenia prowadzących kurs,
• zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji - bez uprzedniego 

zgłoszenia tego prowadzącemu,
• zakazu wchodzenia do wody i korzystania ze sprzętu dydaktycznego, bez 

zgody instruktora.

Sprawy organizacyjne

4. Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 7 rok życia.
5. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 10 osobowych.
6. Jeden kurs trwa 10 godzin, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
7. Uczestnik kursu podczas zajęć musi mieć odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek 
pływacki.
8. Prowadzący zajęcia nie sprawują opieki nad małoletnimi uczestnikami kursu, którzy 
przebywają (przed i po zajęciach) w szatni.
9. Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z uczestnikami kursu wyłącznie do szatni.
10. Uczestnicy kursu, po zajęciach, powinni jak najszybciej opróżnić szafki na ubrania i 
oddać klucze/transpondery do szatni.                                                                                    
11. Zajęcia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami metodyki. 

Uczestników kursu oraz osoby im towarzyszące obowiązuje Regulamin  
obowiązujący na basenie  Pływalni Krytej MOSiR „Sienkiewicz Częstochowa”.

Płatności i nieobecności

   12. Po wpisaniu się na kurs uczestnik wnosi opłatę  w kasie Pływalni -  w wysokości 250 
zł., najpóźniej w terminie  pierwszej lekcji. O miejscu na liście uczestników decydować
będzie kolejność wpłat.

   13. Dokonanie wpłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu i 
akceptacją regulaminu pływalni MOSiR „Sienkiewicz Częstochowa”.

       14. Obecność na zajęciach jest dobrowolna, lekcje niewykorzystane podczas kursu z  
       winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma zwrotu pieniędzy za
       nieobecności.       



KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie 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, (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-125 Częstochowa, +48/ 34 37207 83.

2.  W sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.

4.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  
z  uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto  informujemy,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  nie
podlega  Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym
przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22  ogólnego  rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych.

                                                                                                                       

……………………………………………………


