
 
Zasady korzystania z Hali Sportowej UCSiR   

,,Zima w Mieście 2020”. 
 
 
1. Czas trwania akcji: 10.02 – 21.02.2020r. 

 
2. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach: 

 
HALA ZOS HAWAJSKA, przy ul.  Dereniowej 48 
 

 8.00 – 12.00 – wejścia dla grup zorganizowanych 
 

 12.00 – 16.00 – wejścia indywidualne 
 
 

3. W zajęciach sportowo-rekreacyjnych podczas akcji „Zima w Mieście 2020” mogą uczestniczyć 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, posiadający ważną 
legitymację szkolną.  
 

4. Uczestników zajęć indywidualnych, przychodzących na zajęcia nie obowiązują wcześniejsze 
zapisy. 
 

5. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność przyjścia na halę. 
 

6. Każda osoba uprawniona aby skorzystać z bezpłatnych zajęć powinna przed zajęciami zgłosić się 
do recepcji gdzie weryfikowana jest ważność legitymacji szkolnej oraz odnotowuje się godzinę 
wejścia i wyjścia z zajęć.  
 

7. Legitymacja uczniowska na czas uczestnictwa w zajęciach w hali pozostaje w recepcji w ramach 
zastawu za kluczyk do szafki. Legitymacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, przez osoby 
upoważnione, zobowiązane do zachowania tajemnicy danych osobowych. Dane osobowe zawarte 
w legitymacji nie są nigdzie zapisywane i nie są przekazywane żadnym innym odbiorcom. 
 

8. Uczestnik zajęć indywidualnych zobowiązany jest na czas akcji pozostawić oświadczenie o braku 
przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno-sportowych w hali organizowanych w 
ramach akcji „Zima w Mieście 2020”. Oświadczenie osobom niepełnoletnim podpisują rodzice lub 
prawni opiekunowie. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Zima w Mieście 2020”. 

 
9. Grupy zorganizowane mogą brać udział w akcji tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji zajęć.  

 
10. Rezerwację zajęć grup zorganizowanych prowadzi kierownik obiektu. 
 
11. Rezerwacji zajęć dla grup zorganizowanych dokonuje się za pośrednictwem faksu, emailem                      

lub osobiście. 

12. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do złożenia w recepcji hali, listy uczestników zajęć 
wraz z oświadczeniem, że uczestnicy zajęć nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do brania 
udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych w hali oraz okazanie legitymacji grupy zorganizowanej. 

13. Nad uczestnikami zajęć nadzór sprawuje i zajęcia organizuje instruktor zajęć sportowo-
rekreacyjnych  UCSiR. 

14. Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone są przez instruktora UCSiR.  
 

15. Jednocześnie w Hali ZOS Hawajska ( na 3 sektorach), może przebywać 24 uczestników. Grupy 
zorganizowane mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie z własnym opiekunem. 

 
16. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz bezwzględna zmiana obuwia                        

na sportowe.  



 
17. UCSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udziału osób niezdolnych do 

uczestnictwa w zajęciach sportowo rekreacyjnych i mających przeciwwskazania do ćwiczeń 
ruchowych, wbrew złożonemu Oświadczeniu o braku przeciwskazań do udziału  w zajęciach                       
w czasie trwania akcji  „Zima w Mieście 2020”. 

 
18. UCSiR nie ponosi odpowiedzialności  za szkody wynikające z udziału osób niezdolnych do 

uczestnictwa w zajęciach sportowo rekreacyjnych i mających przeciwwskazania do ćwiczeń 
ruchowych, wbrew złożonemu Oświadczeniu o braku przeciwskazań do udziału  w zajęciach                       
w  związku z dojazdami na i z zajęć w czasie trwania akcji  „Zima w Mieście 2020”. 

 
19. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników akcji, odpowiadają 

rodzice lub prawni opiekunowie.  
 

20. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.  
Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie znajdującym się  
w holu kasowym.  
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 inne przedmioty, których wartość 
przekracza 200 zł 

 przedmioty mające wartość naukową 

 biżuteria, wyroby jubilerskie 

 przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych  
(np. kluczyki)                      
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru poza 
depozytem w trakcie trwania zawodów. 

 
21. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu hali oraz zasad korzystania                         

z hali podczas akcji „Zima w Mieście 2020”. 
 

22. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu oraz zasad korzystania z hali sportowych przez 
uczestnika zajęć, podczas akcji „Zima w Mieście 2020”, może skutkować usunięciem uczestnika z 
terenu hali sportowych, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. 
Instruktor UCSiR o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, , informuje kierownika obiektu, 
który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia.  
Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor 
UCSiR.  
 

23. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, decyduje Dyrektor UCSiR. 
 
 

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 e-mail, 

zawartych w oświadczeniu, 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. Każda wyrażona dobrowolnie zgoda może 

zostać wycofana w każdym czasie po przez złożenie pisemnego oświadczenia (mailem bądź na 

adres administratora danych). 

          

             

 

 

                  Dyrektor UCSiR 
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