
 
 
 
 

 

Regulamin 
 

„Aktywny Dzień Kobiet 2023” 
 
I. Opis wydarzenia: 
 

„Aktywny Dzień Kobiet” to wydarzenie o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym. Celem wyda-

rzenia jest celebracja dnia kobiet poprzez popularyzację zdrowego i aktywnego stylu życia oraz 
 

integrację mieszkańców miasta Opola. Wydarzenie skierowane jest wyłącznie do kobiet. 
 
II. Organizator: 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 
 

Partnerzy: 
 

 Avon, Estetic – centrum urody, TEB Edukacja, Oriflame, , Arbonne, Syrena z nad Odry, OSP ORW 

Opole, AquaAnia, Szkoła Pływania Barabasz, Akacja Rehabilitacja  
 
III. Miejsce i termin: 
 

- Kryta Pływalnia Akwarium - Opole, ul. Ozimska 48B 
 

- 12 marca 2023 (niedziela) godz. 10:00 – 13:00 
 
IV. Warunkiem uczestnictwa jest zakup biletu wstępu wg cennika, który upoważnia do wzięcia udziału 
 

w wydarzeniu. 
  

1.1 Organizator nie wymaga wcześniejszych zapisów do uczestnictwa w wydarzeniu. Każdy uczestnik 

wydarzenia bierze w pełni świadomą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. W przypadku 

jakiegokolwiek wypadku lub kontuzji podczas wydarzenia Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpo-

wiedzialności za ich skutki. Organizatorzy również nie przewidują ubezpieczenia NNW i OC dla 

uczestników. 



 
 
 

 

VI. Program wydarzenia: 
 

BLOK 1 (10:00 – 11:30 ) – niecka basenowa 
 

- Aqua Aerobik ( 30 min) 
- Aqua Zumba (30 min ) 
-  Aqua Joga (30 min ) 
- Syrena z nad Odry  
- Nurkowanie 
- Sauna 

 
BLOK 2 ( 11:30 – 13:00 )- Taras (panie idą się przebrać ) 

 
- Joga 
- zumba 

 
- masaże relaksacyjne, 

 
- zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, 

 
- porady fizjoterapeuty  

 
 

- kolorowe koktajle, 
 
 
 

 

VII. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu oraz udzieleniem zgody 

na utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku pozyskanego w trakcie Aktywnego Dnia 

Kobiet 2023 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w celach promocyjnych swojej działal-

ności 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. 
 

 
 

VIII. Organizator zapewnia upominki dla w postaci perfum, maseczek do twarzy, soli do kąpieli i 

gadżetów od partnerów wydarzenia. 



 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. 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. 
 

2. 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). 
 

3. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami 

mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy standardowych klauzul umownych, które za-

pewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

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

5. 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. 
 

6. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w 
tym obszarze przez MOSiR w Opolu. 
 

7. 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. 
 

8. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez 
akceptację regulaminu „Aktywny Dzień Kobiet 2023”. 


