
REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH 

1. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.  

2. Celem zajęć jest nauka pływania dla osób dorosłych, nie umiejących pływać.  

3. Organizator w ramach zajęć zapewnia profesjonalnych instruktorów pływania. 

4. W zajęciach mogą wziąć udział dorośli, nie umiejący pływać. 

5. Zajęcia będą się odbywały na Krytej Pływalni Wodna Nuta  w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96, w środy o 

godz. 18.00 i 19.00.  

6. Udział w zajęciach jest darmowy, należy zakupić bilet wstępu na pływalnię. 

7. Zajęcia będą prowadzone w dwóch zamkniętych grupach 10-cio osobowych. O zapisie do grupy decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

8. Zajęcia będą się odbywały na wyznaczonym torze basenu. 

9. Zasady korzystania z obiektu obowiązują zgodnie z Regulaminem Krytej Pływalni Wodna Nuta, który jest 

dostępny na obiekcie. 

10. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zajęciach o 

charakterze sportowym.   

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych. 

12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do: 

· punktualnego przybycia na zajęcia 

. posiadania odpowiedniego stroju (strój kąpielowy, klapki, ręcznik). 

13. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru, 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz uwag trenerów. 

15. Każdy etap obejmuje 4 godziny lekcyjne nauki pływania dla każdej z grup.  

16. Zapisy prowadzone będą wyłącznie w dniu 30.10.2019 od godziny 10:00 pod adresem mailowym: 

zapisy@mosir.opole.pl 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo. Po wyczerpaniu 

limitu zapisów, zgłoszenia nie będą przyjmowane. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, telefon 

kontaktowy. 

17. Zapis i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą na  utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku pozyskanego w trakcie zajęć Nauki pływania dla dorosłych przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w celu promocji swojej działalności zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.      
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. 

Dane kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie 

www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji zajęć Nauki pływania dla dorosłych – edycja jesień 2019, co stanowi 

zadanie realizowane przez administratora w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO) oraz w celu wykonania zawartej umowy (6.1. lit. b) 

RODO). Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach zadań realizowanych w  

interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). Dane związane z rozliczeniami płatności przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych związanych z przepisami podatkowymi i rachunkowymi (Art. 6.1. lit. c) RODO). 

Państwa dane mogą być publikowane na portalach społecznościowych, czyli także przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas 

portale korzystają z mechanizmu Tarczy Prywatności UE-USA, który gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Opolu. 

Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom 

wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.  

Państwa dane będą przetwarzane dla celów rozliczeniowych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i rachunkowego – do 6 lat. 

Wizerunek oraz informacje o wynikach uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu zaprzestania 

działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

Podanie danych w celu wystawienia faktury lub dokonania rozliczeń finansowych jest niezbędne w celu realizacji umowy oraz dopełnienia 
obowiązków przewidzianych przepisami prawa. 
 
Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez akceptację regulaminu 
„Nauki pływania dla dorosłych”. 
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