PROGRAM „SENIOR STARSZY, SPRAWNIEJSZY”
REGULAMIN ZAPISÓW NA 2020r.
1. Organizatorem zajęć w ramach miejskiego Programu „Senior Starszy, Sprawniejszy” jest
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji.
2. Zajęcia realizowane będą w dwóch edycjach, z przerwą wakacyjną, łącznie 34 grupy:


I edycja: 13.01 – 07.06.2020; II edycja: 14.09 – 13.12.2020.

3. Zajęcia odbywać się będą w obiektach zarządzanych przez Ursynowskie Centrum Sportu
i Rekreacji:


Pływalnia Hirszfelda, ul. Hirszfelda 11 – tel.: 22 643 94 36;



Pływalnia Koncertowa, ul. Koncertowa 4 – tel.: 22 644 48 82;



Pływalnia Moczydło, ul. Pod Strzechą 3 – tel.: 22 648 54 71;



Arena Active Club, ul. Pileckiego 122 – tel.: 22 334 62 50.

4. Udział w zajęciach w Programie „Senior Starszy, Sprawniejszy” jest odpłatny:


1 zajęcia gimnastyka na sali 1 raz w tygodniu – 2,5 zł,



1 zajęcia gimnastyka na pływalni 1 raz w tygodniu– 5 zł.

5. Do Programu mogą przystąpić mieszkańcy Dzielnicy Ursynów, którzy ukończyli 55 rok
życia lub posiadają status emeryta lub rencisty.
6. Zgłoszenia osób do Programu będą przyjmowane od 18.11 – 29.11.2019r. przez
pracowników recepcji w godzinach otwarcia obiektów. Aby przystąpić do Programu
należy:


złożyć w recepcji wybranego obiektu formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem o braku
przeciwwskazań do udziału w Programie,



zapoznać się z Regulaminem zapisów i zajęć potwierdzając ten fakt podpisem.

7. Zgłoszenia do Programu można dokonać wyłącznie osobiście w recepcji w wybranym
obiekcie okazując do wglądu legitymację emeryta, rencisty lub dowód osobisty.
8. W formularzu należy wskazać jeden określony rodzaj, miejsce i godzinę zajęć. Kolejność
zgłoszeń nie gwarantuje zapisania do danej grupy.
9. Każda osoba może złożyć wyłącznie jeden formularz wybierając gimnastykę na sali
(zajęcia 2 razy w tygodniu) lub pływalni (zajęcia 1 raz w tygodniu). Złożenie większej ilości
formularzy spowoduje ich odrzucenie, organizator pozostawi wyłącznie losowo wybrany
jeden formularz. Zasada ta dotyczy zajęć organizowanych we wszystkich obiektach UCSiR.
10. W przystąpieniu do udziału w Programie w 2020r. mają pierwszeństwo osoby, które nigdy
nie uczestniczyły w Programie .
11. Limit uczestników zajęć wynosi: ZOS Moczydło 18 osób, a w małej niecce 12 osób; ZOS
Hirszfelda 18 osób; ZOS Koncertowa – 20 osób, Arena Active Club – 35 osób.
12. W sytuacji gdy lista chętnych do danej grupy zajęć nie przekroczy limitu uczestników zajęć
– grupa zostanie utworzona automatycznie.

13. Informacje dotyczące grup utworzonych automatycznie zostaną upublicznione w dniu
03.12.2019r. do wiadomości zainteresowanych (zostaną wywieszone przy recepcjach
ośrodków lub na tablicach dotyczących seniorów).
14. W sytuacji gdy lista chętnych do danej grupy przekroczy limit uczestników –
przeprowadzone zostanie losowanie.
15. Losowanie uczestników do grup, w których zostały przekroczone limity uczestników
odbędzie się podczas otwartego spotkania w sali wielofunkcyjnej Arena Active Club przy
ul. Pileckiego 122 (I piętro) w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz.14.00.
16. Osoby niewylosowane do wybranej grupy będą mogły zapisać się na listę rezerwową
zaczynając od dnia pierwszych zajęć w styczniu 2020r.
17. Do Programu będzie można przystąpić w dowolnym momencie, jeśli po zapisach oraz
losowaniu przeprowadzonym w dniu 4 grudnia 2019r. będą jeszcze wolne miejsca w
grupach.
18. Informacje dotyczące grup utworzonych po losowaniu zostaną przekazane i wywieszone
przy recepcjach ośrodków lub na tablicach dotyczących seniorów w dniu 9 grudnia 2019.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora oraz harmonogramu zajęć
w czasie trwania Programu.
20. Przetwarzanie danych osobowych - Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Pileckiego 122, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator danych,
przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Programu Senior Starszy, Sprawniejszy 2020r. oraz
oświadczeniu wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji zajęć. Podanie danych jest dobrowolne
i jednocześnie konieczne do udziału w zajęciach. Każdy uczestnik prawo do dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. Dane będą przechowywane
nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest
kontakt z wyznaczonym w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji Inspektorem ochrony danych pod
adresem e-mail: ochrona.danych@ucsir.pl
Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu
wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych
osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są
chronione przed nieuprawnionym dostępem. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy
uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane
w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach
www UCSiR lub przekazywane mediom.

Dyrektor UCSiR

