
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „WODA MÓJ PRZYJACIEL” 
 ETAP „FOKI” 

 

1. Programem objęte są dzieci 6 letnie i jeden Rodzic dziecka. 

2. Program realizowany jest w pływalniach UCSiR: Hirszfelda, Koncertowa. 

3. Program realizuje instruktor w oparciu o przygotowane wytyczne przez 

UCSiR. 

4. Rodzic czynnie uczestniczy w zajęciach z jednym dzieckiem uzyskując 

wskazówki i pomoc od instruktora UCSiR. 

5. Czas zajęć prowadzonych przez instruktora wynosi 30 minut, pozostałe 30 

minut pozostaje na przygotowanie się do zajęć i przygotowanie się do 

wyjścia ze strefy mokrej. 

6. Uczestnik „Programu” dokonuje wyboru dni i godzin, w których będzie pod 

okiem instruktora wraz z dzieckiem realizował „Program” obejmujący                  

14 zajęć.  

7. Koszt zakupu 14 zajęć wynosi dla wszystkich pływalni UCSiR 210,00zł                

i jest wielokrotnością ceny 1 zajęć (15,00zł) przemnożonych przez                    

14 spotkań. 

8. Opłatę za przystąpienie do Programu wnosi się jednorazowo.  

Po wniesieniu opłaty UCSiR wydaje „Kartę Klienta”, (jeżeli takiej                            

nie posiadamy, koszt to 25 zł i jest to opłata jednorazowa). Karnet jest 

ważny od pierwszych do ostatnich zajęć (12.09.2020 –

12.12.2020– zajęcia sobotnie i  13.09.2020 - 20.12.2020– zajęcia 

niedzielne) 

9. Za przekroczenie godzinnego czasu przebywania w strefie płatnej, 

obowiązuje dopłata w wysokości 0,50 zł za każdą minutę. Opłata ta może 

zostać pobrana z „Karty”, co w rezultacie skutkować będzie skróceniem 

cyklu zajęć. 

10. Po wyczerpaniu limitu kwoty (przypadki przekroczeń limitowanego czasu 

w strefie płatnej, tj. 60 minut) dla realizacji pełnego programu możliwy 

jest zakup biletów jednorazowych w cenie biletu ulgowego obowiązującego 

w danej pływalni. 

11. Nie przewiduje się przedłużania ważności „Karty” i zwrotu kwoty                        

za niezrealizowane zajęcia z winy Uczestnika zajęć, dopuszcza się 



wykorzystanie niezrealizowanej kwoty na pływanie rekreacyjne w okresie 

ważności karty.  

12. Sprzęt do zajęć zapewnia organizator. 

13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu pływalni. 

14. Uczestnicy zajęć, przychodzą i opuszczają zajęcia pod opieką rodziców lub 

pełnoletnich opiekunów. 

15. Rzeczy wartościowe należy deponować w depozycie. W przeciwnym razie 

UCSiR nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

16.Uczestnictwo w zajęciach UCSiR równoznaczne jest z akceptacją 

niniejszych zasad uczestnictwa. 

17. Za szkodę wyrządzoną podczas zajęć przez uczestnika odpowiadają 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

18. UCSiR zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

 

Przykładowy rozkład 75 minutowych zajęć: 
 
  1545           1600                            1630                    1645       1700 

       
 

 
 
Do 15 min. - czas na przygotowanie się do zajęć 

 
30 min. - zajęć realizowanych przez instruktora przy udziale Rodzica 

 
15 min. -  czas na indywidualne zabawy w wodzie i przygotowanie się do 

opuszczenia  strefy 
 
15 min. – dodatkowy czas techniczny na dezynfekcję 

 
 

  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.  

 

Dyrektor UCSiR 
 

 

mailto:ochrona.danych@ucsir.pl

