
REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA 
w szkółce Pływackiej MOSiR Mysłowice 

1. Każdy  uczestnik  pływania  podpisuje  oświadczenie  potwierdzające  brak  przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału z zajęciach po konsultacji z lekarzem.

2. Ćwiczenia  dostosowane  są  do  poziomu  wyjściowego  uczestników;  tak  więc  jest  nauka
pływania  podstawowa,  średnio-zaawansowana,  zaawansowana,  trening  pływacki  oraz
przygotowujące  do  wszystkich  kursów związanych  z  pływaniem,  np.  do  kursu  młodszego
ratownika, itp.

3. Kurs składa się z pierwszej części 20 lekcji kursu podstawowego lub 20 lekcji doskonalenia
techniki  pływania,  a  w  przypadku  doskonalenia  techniki  pływania,  lekcje  będą  miały
charakter treningu pływackiego.

4. Szkółka pływacka w nauce pływania wprowadza ćwiczenia korekty wad postawy. 
5. W  przypadku  awarii  basenu  lub  innych  przyczyn  uniemożliwiających  kontynuacje  zajęć,

dokończenie  kursu  nastąpi  na  innym  basenie  lub  innym  terminie  wyznaczonym  przez
instruktora.

6. Lekcja  składa  się  z  rozgrzewki,  ćwiczeń  korekcyjnych  w wodzie,  części  właściwej  tematu
ćwiczeń, ćwiczeń uspokajających oraz czasem wolnym kończąc tzw. samokształcenie, a także
odpowiedziami na pytania dla zainteresowanych.

7. Płatność  za  kurs  wnosi  się  na  wskazane  konto  MOSiR  Mysłowice  lub  w  kasie  MOSiR
Mysłowice

8. Istnieje  możliwość  odrabiania  nieobecności  po  telefonicznym  zgłoszeniu  (forma  sms)  w
ramach trwania kursu. 

9. Możliwość zapisania nowych uczestników podczas trwania kursu pod warunkiem wolnych
miejsc. 

10. W trudnych przypadkach istnieje możliwość rozmowy z instruktorem - negocjacji odnośnie
płatności czy innych problemów.

11. W  przypadku  zdarzeń  losowych  po  podpisaniu  deklaracji  ratalnej  można  skierować  inna
osobę na miejsce uczestnika.  W uzasadnionych usprawiedliwionych przypadkach stracone
godziny można odrobić w innym terminie wyznaczonym przez instruktora.

12. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
13. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

1. Dane  osobowe  uczestników  kursu  nauki  pływania  będą  przetwarzane  w  celach
organizacji w/w kursu.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,

3. Dane  osobowe  uczestników  takie  jak:  imię  i  nazwisko  dziecka  oraz  rodzica,  numer
telefonu oraz informacje o stanie zdrowia,  będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem 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 ,

4. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych,  prawo  ich
poprawiania,  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do



przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych  osobowych.  Wycofanie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. 

5. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu zakończenia kursu.
6. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za

pośrednictwem  poczty  elektronicznej   we  wszystkich  sprawach  związanych  z
przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na
mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne
ale niezbędne do udziału w kursie pływania.

9. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.
10. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie wizerunku, przez

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks.
N.  Bończyka 32z  w celu promocji  kursu oraz na umieszczanie i  publikowanie zdjęć i
materiałów  filmowych  zawierających  wizerunek  zawodników  na  stronie  internetowej
MOSiR-u oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook,
YouTube  w celu informacji i promocji. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku
stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r.,
poz. 666, z póź. zm).

14. Organizator zastrzega sobie możliwość interpretacji regulaminu.


