REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROGRAMU
„SOS RODZINIE”
1. Program pod nazwą „SOS RODZINIE” skierowany jest do grup
rodzinnych

(rodzice,

dzieci,

dziadkowie,

najbliżsi

krewni)

a uczestnictwo w nim jest nieodpłatne.
2. Za grupę rodzinną uważa się 1 osobę dorosłą + min. 1 dziecko
do 18 roku życia pozostające w najbliższym stopniu pokrewieństwa.
3. Zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach należy dokonać w recepcji
wybranego obiektu w dowolnym czasie lub bezpośrednio przed
zajęciami, wypełniając „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej”
(do pobrania w recepcji obiektu).
4. Wypełniony

Kwestionariusz

„

grupy

rodzinnej”

jest

podstawą

do sporządzenia i wydania przez UCSiR Paszportu „SOS RODZINIE”.
5. Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani
są do złożenia oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do
uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
6. W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć oświadczenie podpisuje
rodzic lub opiekun prawny.
7. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Grupa rodzinna może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w jednym
z wybranych przez siebie obiektów oraz dniu i godzinie zajęć.
9. Wybrany obiekt (pływalnia) wraz z wybranym dniem i godziną zajęć
wpisywany jest do Paszportu „SOS RODZINIE”.
10. Od uczestników zajęć wymagane jest okazanie dowodu i legitymacji
szkolnych oraz Paszportu „SOS RODZINIE”.
11. Czas jednej jednostki zajęć wynosi 1 godzinę w tym 15 minut
na przygotowanie się do zajęć, 30 minut zajęć w wodzie i 15 minut
na czynności związane z przygotowaniem do opuszczenia pływalni.
12. Paszport „SOS RODZINIE” na czas uczestnictwa w zajęciach pozostaje
w

recepcji

do

szafki.

w

ramach

Paszporty

zastawu
„SOS

za

kluczyk

RODZINIE”

są

(transponder)
przechowywane

w bezpiecznym miejscu, przez osoby upoważnione, zobowiązane
do zachowania tajemnicy danych osobowych. Dane osobowe zawarte
w Paszporcie „SOS RODZINIE” nie są nigdzie zapisywane i nie są
przekazywane żadnym innym odbiorcom.
13. Sprzęt do zajęć zapewnia organizator.
14. Liczebność grupy dla zajęć – ustala się na 18 osób, natomiast
w przypadku pływalni Aqua Relaks – 14 osób
15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
pływalni.
16. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty
wartościowe

należy

zdeponować

w

depozycie

znajdującym

się w pobliżu portalu kasowego. Do przedmiotów wartościowych
zalicza się w szczególności:
- pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna
- pieniądze zagraniczne i złote monety,
- kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie,
- zagraniczne papiery wartościowe,
- krajowe papiery wartościowe,
- aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy i inne
przedmioty, których wartość przekracza 200 zł.
- przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną
- biżuteria, wyroby jubilerskie


przedmioty

dające

możliwość

korzystania

z

przedmiotów

wartościowych (np. kluczyki)
17. Uczestnictwo w zajęciach UCSiR równoznaczne jest z akceptacją
niniejszego regulaminu.
18. Za szkodę wyrządzoną podczas zajęć przez uczestnika odpowiadają
rodzice lub opiekunowie prawni.
19. UCSiR zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie
przy ul. Pileckiego 122, reprezentowane przez Dyrektora, jako
Administrator danych, przetwarza dane osobowe w zakresie: imienia,
nazwiska, stopnia pokrewieństwa, wizerunku, nr telefonu, adresu email, zawarte w KWESTIONARIUSZU OSOBOWYM „GRUPA RODZINNA”
wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji zajęć.
Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest
konieczne w celu udziału w zajęciach.
Każdy uczestnik prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do

sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień
przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w
oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych. 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.
Dane

osobowe

osób

biorących

udział

w

wydarzeniach

organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób
nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia,
nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy
klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych
lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych
uczestników.
Dyrektor UCSiR

