REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W OBORNIKACH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem obiektu Centrum Rekreacji Oborniki, w skład którego
wchodzi

obiekt

w

postaci

pływalni

(zwany dalej:

„Pływalnią”),

jest

spółka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o.o. z siedzibą
w Obornikach przy ul. Staszica 41A, (zwana dalej: „Administratorem”).
2.

Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach:
a)

od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 22.00, z zastrzeżeniem,
że od godz. 6.00 do godz. 8.00 jest czynny tylko basen sportowy, basen
rekreacyjny i wanna z hydromasażem (jacuzzi);

b)

w soboty, niedziele i święta od godz. 7.00 do 22.00.

3. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą:
a)

basen sportowy: od 1,37 m do 1,87 m;

b)

basen rekreacyjny: od 1,07 m. do 1,37 m;

c)

brodzik dla dzieci: max. 0,6 m;

d)

basen spa: od 0,83 m do 1,33 m;

e)

wanna jacuzzi: 0,9 m.

4. Do wejścia na teren Pływalni oraz korzystania ze świadczonych usług uprawnione
są osoby, które dokonały zakupu biletu wstępu oraz zapoznały się z treścią niniejszego
regulaminu i akceptują jego postanowienia.
5. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
Rozdział 2
Korzystanie z Pływalni
1. Z Pływalni mogą korzystać:
a)

grupy osób uczestniczce w zajęciach nauki pływania lub doskonalenia pływania
organizowanych przez Administratora;

b)

osoby

uczestniczące

w

innych

niż

wymienione

w

ppkt

a)

zajęciach

organizowanych przez Administratora, takich jak aqua aerobik, rehabilitacja
ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie;
c)

grupy zorganizowane;

d)

użytkownicy indywidualni.

2. Ratownicy pełniący dyżur na Pływalni sprawują ogólny nadzór nad bezpieczeństwem
oraz przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające
na terenie Pływalni obowiązane są wykonywać ich polecenia.
3. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych, o których mowa
w pkt 1 ppkt a) i b) powyżej, odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z Pływalni wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 członków
grupy.
6. Zajęcia, o których mowa w pkt 1 ppkt a) i b) powyżej, a także korzystanie z Pływalni
przez grupy zorganizowane odbywają się według harmonogramu, który dostępny
jest do wglądu w kasie biletowej lub udostępniany jest przez dyrekcję CRO.
7. Przed rozpoczęciem korzystania z instalacji i urządzeń znajdujących na terenie
Pływalni należy zapoznać się z treścią instrukcji, regulaminów, itp. dotyczących
warunków oraz zasad korzystania z nich, a w trakcie korzystając należy przestrzegać
tych postanowień. W przypadku zjeżdżalni, należy ponadto bezwzględnie stosować
się automatycznej sygnalizacji urządzenia startowego, a także poleceń Ratowników.
8. Na terenie Pływalni obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz:
a) palenia tytoniu;
spożywania,

b) posiadania,

sprzedaży

i

podawania

napojów

alkoholowych,

narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych, itp.;
c) posiadania

opakowań

szklanych,

ostrych narzędzi

oraz innych narzędzi

niebezpiecznych;
d) przebywania zwierząt;
e) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków
odurzających;
f)

prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez uzyskania wcześniejszej
zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej;

g) przebywania w tzw. strefie mokrej Pływalni, tj. szatni, strefie prysznicy, plaży
basenowej kompleksu) osób, które nie uczestniczą w zorganizowanych przez
Administratora zajęciach, nie posiadają stroju akceptowanego regulaminem
lub nie uiściły opłaty zgodnej z cennikiem za wejście na Pływalnię. Wyjątek
stanowią opiekunowie grup zorganizowanych korzystających z obiektu;
h) korzystania z ciągów komunikacyjnych obiektu przeznaczonych wyłącznie
do użytku przez pracowników Administratora oraz osoby do tego upoważnione.

9. Osoby naruszające porządek lub postanowienia niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu Pływalni. Osoby te nie będą uprawnione do żądania zwrotu
kosztów zakupu biletu wstępu i to niezależnie od ewentualnego późniejszego
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia.
10. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
(Dz. U. z 1997 r. nr.57 poz. 358).
Rozdział 3
Odpłatność
1. Ceny usług świadczonych przez Administratora w ramach Pływalni ogłaszane
są w aktualnie obowiązującym cenniku usług, który dostępny jest do wglądu w kasie
biletowej oraz na stronie internetowej Administratora.
2. Po uiszczeniu ceny za usługi świadczone przez Administratora nie dokonuje
się zwrotu uiszczonej ceny, chyba że do wykonania usługi nie doszło z winy
Administratora.
3. Ulgowe bilety wstępu przysługują:
a) dzieciom, młodzieży i studentom do 24 roku życia, po okazaniu ważnej
legitymacji uczniowskie lub legitymacji studenckiej;
b) osobom niepełnosprawnym oraz emerytom i rencistom z ważną legitymacją
rencisty;
c) osobom upoważnionym do ulgi w ramach programów, których partnerem
jest Administrator.
4. Faktury wystawiane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego w terminie
do 7 dni od daty sprzedaży.
Rozdział 4
Odpowiedzialność i kary
1. Osoba, która zniszczyła elementy wyposażenia lub obiektu pływalni albo zniszczyła,
uszkodziła lub zagubiła przedmiot przekazany jej do korzystania, zobowiązana jest
do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. Taką samą
odpowiedzialność ponosi osoba, która odpowiedzialna jest za osobę, która zniszczyła

elementy wyposażenia lub obiektu pływalni albo zniszczyła, uszkodziła lub zagubiła
przedmiot przekazany jej do korzystania.
2. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem lub klucza do szafki użytkownik
zobowiązany jest zapłacić dodatkową opłatę w wysokości 50,00 zł, za każdą
zgubioną rzecz.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji,
regulaminów, itp. korzystania z instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie
Pływalni;
b) uszkodzenia ciała oraz wypadki o innych skutkach, wynikające z nieprzestrzegania
niniejszego regulaminu;
c) przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w szatni.
Rozdział 5
Postanowienia szczegółowe dotyczące korzystania z hali głównej Pływalni
1. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała.
Dzieci do 3 roku życia muszą stosować pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.
2. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym Pływalni
na czyste obuwie basenowe oraz do korzystania z tego obuwia przez cały czas
przebywania na terenie Pływalni.
3. Osoby dorosłe opiekujące się dziećmi mogą towarzyszyć dzieciom podczas
przygotowań do zajęć tylko w holu głównym Pływalni lub szatni.
4. Każdy użytkownik pływalni jest zobowiązany do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp
przed wejściem do hali basenowej.
5. Prowadzący zajęcia, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 ppkt a) i b) powyżej
obowiązany jest wejść na halę główną razem z grupą 10 min. przed rozpoczęciem
zajęć. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie, to jest bez obecności prowadzącego
zajęcia, wejść na halę główną.
6. Wszyscy uczestnicy zajęć, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 ppkt a) i b) wchodzą
do hali głównej równocześnie i również całą grupą wychodzą. Prowadzący zajęcia
ma

obowiązek sprawdzać

stan

liczebny grupy

przed

rozpoczęciem

zajęć

oraz po ich zakończeniu.
7. Osoba prowadząca zajęcia może nadzorować grupę, nie większa jednak niż 15 osób.
8. Zajęcia w nieckach basenowych typu: aqua aerobik, zumba w wodzie, zajęcia
rehabilitacyjne,

itp.

mogą

prowadzić

jedynie

instruktorzy

zatrudnieni

przez Administratora lub inne podmioty mające stosowne upoważnienie przez niego
wydane.
9. Na plażach wokół wszystkich niecek basenowych w celu prowadzenia nauki pływania
mogą przebywać tylko instruktorzy nauki pływania zatrudnieni przez Administratora
oraz opiekunowie grupy sprawujący nadzór nad grupą.
10. Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności:
a) załatwienie w kasie biletowej wszelkich formalności związanych z wejściem
grupowym i pobraniem pasków z kluczykami dla członków grupy lub klucza
do szatni grupowej;
b) pouczenie wszystkich członków grupy o sposobie korzystania z szafek i pasków
z kluczami;
c) zapoznanie grupy z regulaminem Pływalni;
d) wyprowadzenie grupy z szatni i wprowadzenie do pomieszczeń z natryskami
oraz dalej do hali basenu,
e) przypomnienie członkom grupy o konieczności skorzystania z prysznica i toalety;
f)

przypomnienie podopiecznym o konieczności dopilnowania starannego umycia
ciała pod natryskami;

g) zgłoszenie

ratownikowi

faktu

wprowadzenia

grupy

do

hali

basenowej

oraz szczegółowe wysłuchanie wszelkich jego wskazówek
h) kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobytu na basenie;
i)

utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia
mienia lub urządzeń Pływalni;

j)

po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia w basenie i sygnału oznaczającego
koniec zajęć, sprawdzenie stanu liczebnego grupy;

k) zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami od szafek
odzieżowych oraz kluczyków od szafek na odzież wierzchnią (jeśli takie zostały
wydane) i rozliczenie się z nich w kasie Pływalni. W przypadku uszkodzenia
paska kluczyka zgłosić w kasie.
11. Zabronione jest korzystnie z Pływalni w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób
tam przebywających, a w szczególności:
a) bieganie po chodnikach otaczających nieckę basenu;
b) skakanie z rozbiegu, hałasowanie, granie w piłkę wokół niecek basenowych itp.;
c) popychanie oraz wrzucanie innych osób do wody;
d) pływanie z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających
w wodzie;
e) wykonywanie podczas skoków do wody wszelkiego rodzaju obrotów;
f) przepływanie w poprzek torów;

g) palenie

papierosów,

picie

napojów

alkoholowych,

zażywanie

środków

odurzających;
h) wskakiwanie do rury zjeżdżalni przy zapalonym czerwonym świetle sygnalizacji,
i) wnoszenie ręczników, płaszczy kąpielowych, torebek, kosmetyczek, szamponów,
reklamówek itp. poza strefę dezynfekcji;
j) skoki do wody ze słupków startowych są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody
dyżurującego ratownika;
k) zabrania się pływania we wszelkiego rodzaju obuwiu np. plażowym itp.
12. Osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków
odurzających oraz osobom z ranami otwartymi, a także z zewnętrznymi oznakami
chorób skórnych, zakaźnych, jak również osobom stwarzającym niebezpieczeństwo
lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia zabrania się korzystać z Pływalni.
13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną
ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
14. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania na Pływalni
osób wymienionych w pkt 13 powyżej.
15. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie
dyżurującemu ratownikowi.
Rozdział 6
Postanowienia dotyczące korzystania ze zjeżdżalni

1.

Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców
lub dorosłych opiekunów.

2.

Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.

3.

Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki
i tym podobne przedmioty.

4.

Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną
ostrożność. W szczególności zabrania się biegania po schodach prowadzących
na zjeżdżalnię, przepychania itp.

5.

Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie
dyżurującemu ratownikowi.

6.

Po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast usunąć się sprzed wylotu rynny
zjeżdżalni, robiąc miejsce do wodowania kolejnemu użytkownikowi.

7.

Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom ze schorzeniami serca i układu
krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.

8.

Osoby, które nie przestrzegają postanowień niniejszego Rozdziału mogą zostać
przez

Ratownika

zobowiązane

do

zaprzestania

korzystania

ze zjeżdżalni

i to pod rygorem usunięcia z hali basenowej. W przypadkach rażącego naruszenia
niniejszego regulaminu nastąpi usunięcie z hali basenowej.
9.

Zjazd z zjeżdżalni można rozpocząć wyłącznie w przypadku, gdy automatyczna
sygnalizacja urządzenia startowego wskazuje kolor zielony.

10. Korzystającym ze zjeżdżalni zabrania się:
a) wykonywania ślizgu głową w dół;
b) rozpoczynania

zjeżdżania w przypadku, gdy automatyczna sygnalizacja

urządzenia startowego wskazuje kolor zielony;
c) zjeżdżania z niebezpiecznymi przedmiotami;
d) zatrzymywania się w trakcie zjeżdżania lub wchodzenia w górę, po rynnie
zjeżdżalni;
e) wnoszenia do rynny i/lub pozostawiania w niej jakichkolwiek przedmiotów;
f)

chwytania rękami rynny w czasie zjazdu;

g) stawania w rynnie;
h) zjeżdżania w stroju zawierającym elementy metalowe;
i)

zjeżdżania jednocześnie w kilka osób;

j)

wykonywania

innych

czynności

zagrażających

bezpieczeństwu

osób

korzystających ze zjeżdżalni;
k) wychylania się poza barierkę rynny.
12. Pływalnia nie odpowiada za uszkodzenie stroju kąpielowego.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe
lub niemajątkowe powstałe w związku z korzystaniem ze zjeżdżalni w sposób
niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu, instrukcjami użytkowania
zjeżdżalni, a także poleceniami ratownika.
Rozdział 7
Postanowienia dotyczące korzystania ze strefy SPA
1. SPA jest integralną częścią kompleksu basenowego Centrum Rekreacji Oborniki
i obowiązują na jego terenie przepisy niniejszego regulaminu.
2. SPA jest otwarte codziennie w godzinach wyznaczonych przez kierownictwo pływalni.
3. Przed wejściem do pomieszczeń SPA należy zapoznać się z regulaminem.
4. Przy

korzystaniu

z

pomieszczenia

SPA

należy

bezwzględnie

stosować

się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych
przez pracowników Centrum Rekreacji Oborniki.

5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń SPA regulują
regulaminy stanowiskowe, umieszczone w

pobliżu poszczególnych pomieszczeń

i urządzeń. Każda osoba z nich korzystająca jest obowiązana do zapoznania
się z zapisami tych regulaminów i podporządkowania się tym zapisom.
6. Rozliczanie pobytu w SPA odbywa się w oparciu o cennik ustalony przez Prezesa
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
7. Wstęp do pomieszczeń SPA odbywa się za pomocą transpondera Systemu
Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi
zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług.
8. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie
SPA, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie
SPA lub pływalni.
9. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania
wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w obiekcie.
10. Opłata za korzystanie z atrakcji SPA naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
11. Opłata za pobyt w SPA pobierana jest z góry.
12. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas
pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.
13. Czas pobytu i związane z nim opłaty liczone są od momentu aktywacji transpondera
przy wejściu przez bramkę przy kasie do momentu odczytania pamięci transpondera
przy wyjściu przez bramkę przy kasie.
14. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń SPA
ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających.
15. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
16. Osoby korzystające ze SPA są zobowiązane do umieszczania i przechowywania
odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach
w wyznaczonych szafkach.
17. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do pomieszczeń SPA dokładne umycie
całego ciała pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC).
18. Na terenie SPA obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi
higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych
wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia
lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń
elementów wyposażenia obiektu:

a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, b) dla mężczyzn
kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy
uda.
19. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji SPA kierownictwo pływalni nie ponosi
odpowiedzialności.
20. Z atrakcji SPA mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości
nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
21. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w pomieszczeniach SPA wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich.
22. Nie zaleca się korzystania z atrakcji SPA osobom:
a)

chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,

b)

chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne,
nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,

c)

z gorączką,

d)

kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,

e)

zmęczonym i w stanie intoksykacji.

23. Korzystanie z atrakcji SPA odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby
o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną
ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
24. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
W przypadku przebywania w pomieszczeniach SPA w okularach korekcyjnych,
okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
25. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą
pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
26. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownika obiektu. W innych sprawach
nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Administrator
obiektu
27. Pływalnia

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

jakiekolwiek

zdarzenia

wynikłe

z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Rozdział 8
Postanowienia dotyczące korzystania z sauny

1.

Z sauny można korzystać w stroju kąpielowym lub bez.

2.

Wskazane jest siedzenie lub leżenie na ławkach na własnym ręczniku.

3.

W przerwie i po zakończeniu seansu wskazany jest wypoczynek na krzesłach
znajdujących się w patio.

4.

Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć dobierając odpowiednią
dla siebie temperaturę wody.

5.

W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania
po zakończeniu korzystania z sauny do pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich
minutach przebywanie w saunie w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

6.

W czasie korzystania i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie
wysiłku fizycznego.

7.

Zabrania się:
a) korzystania z sauny osobom ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia
i innymi dolegliwościami wykluczającymi przebywanie w wysokiej temperaturze
oraz kobietom w ciąży;
b) samodzielnego korzystania z automatyki sterującej pracą sauny;
c) przebywania w saunie z założonym zegarkiem i biżuterią;
d) nadmiernego zalewania kamieni piecowych wodą;
e) smarowania ciała kremami.
Rozdział 9
Postanowienia dotyczące korzystania z wanny z hydromasażem (jacuzzi)

1.

Dopuszcza się przebywanie jednocześnie w jacuzzi maksymalnie 14 osób.

2.

Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3.

Za zanieczyszczenie wody przez dziecko odpowiada opiekun.

4.

Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone specjalne pielucho-majtki
przeznaczone do kąpieli.

5.

Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 minut.

6.

Z jacuzzi należy korzystać w stroju kąpielowym (nie przejrzystym).

7.

Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.

8.

Korzystającym

z

niebezpieczeństwo

jacuzzi
dla

nie

siebie

wolno
i

powodować

innych

osób,

sytuacji

stwarzających

w szczególności

zabrania

się chodzenia po kratkach przelewowych, skakania do wanny oraz nurkowania.
9.

Osoby z nadciśnieniem i osoby wrażliwe na zmiany temperatur nie powinny
po korzystaniu z jakuzzi wchodzić do basenu sportowego (ze względu na różnicę
temperatury wody).

Rozdział 10
Postanowienia dotyczące korzystania z brodzika

1.

Dzieci do lat 7 mogą korzystać z brodzika tylko pod nadzorem pełnoletniego
opiekuna.

2.

Dzieci

nieumiejące

pływać

powinny

stosować

koła

ratunkowe,

rękawki

lub inne urządzenia umożliwiające utrzymanie dziecka w bezpiecznej pozycji
na powierzchni wody.
3.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wskakiwania do brodzika.

4.

Dzieci

noszące

pieluchy

powinny

mieć

założone

specjalne

pielucho-majtki

przeznaczone do kąpieli.
5.

Za zanieczyszczenie wody przez dziecko odpowiada opiekun.

6.

Dzieci nie umiejące pływać, korzystające z koła ratunkowego, noszące rękawki
lub inne urządzenia umożliwiające utrzymanie dziecka w bezpiecznej pozycji
na powierzchni wody, nie mogą przebywać w basenie sportowym.

Rozdział 11
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów CRO są przetwarzane zgodnie 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej zwanym ogólnym rozporządzeniem RODO.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed
ich

udostępnieniem

osobom

nieupoważnionym,

zabraniem

przez

osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. (PWiK w Obornikach Sp. z o.o.) reprezentowana
przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Obornikach przy ul. Staszica 41A, 64-600

Oborniki, zarejestrowana w Polsce pod nr NIP:787-00-23-856, REGON:630218518,
adres poczty e-mail: sekretariat@pwik-oborniki.pl telefon: 61 29 61 502 adres strony
internetowej: https://www.pwik-oborniki.pl/
4. W PWiK w Obornikach Sp. z o.o. został powołany Inspektor ochrony danych
osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą
adresu e-mail: iod@pwik-oborniki.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany
w pkt. 1
5. Z pełną treścią informacji związanych z przetwarzaniem Państwa dany osobowych
oraz polityką prywatności możecie zapoznać się Państwo w zakładce „polityka
prywatności” w siedzibie Administratora danych lub pod wskazanym adresem strony
internetowej https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/
6. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych stanową przepisy art. 6
ust. 1. lit. a) rozporządzenia RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np.
w zakresie konkursów, imprez kulturalnych, zindywidualizowanego wizerunku), lit. b)
RODO tj. działań niezbędnych do zawarcia z Państwem umowy oraz późniejsze jej
wykonywanie (np. zakup usługi, rezerwacja usługi, wynajem powierzchni), lit. c)
RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. w
zakresie ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000r.
nr 94 poz.1037 z późn. zm.), lit. f) RODO tj. ze względu na prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora (np. marketing usług własnych).
7. Wejście na teren obiektu wiąże się z udzieleniem zgody na przetwarzanie Państwa
wizerunku, jego dokumentacji i archiwizacji danych w związku z art. 6 ust.1 lit. f
RODO tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora danych, gdzie prawnie uzasadnionym interesem będzie min.:
ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw
związanych z wykonywaniem umowy, prowadzenia monitoringu wizyjnego dla
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, kontroli ruchu osobowego na obszarze
PWiK w Obornikach Sp. z o.o. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze
zm.).
8. Dokonanie rezerwacji w systemie rejestracji elektronicznej stanowi wstęp do zawarcia
umowy dwustronnej a podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b)
RODO tj. podanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy
oraz późniejsze jej wykonywanie.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe
1. Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie Pływalni, w tym osoby
specjalnie w tym celu wyznaczone przez Administratora mogą kontrolować wszystkie
zajęcia,

a

w

razie

stwierdzenia

uchybień

prowadzących

do

zagrożenia

bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni mogą przerwać prowadzenie zajęć.
2.

Skargi

i wnioski

należy

zgłaszać

kierownictwu

Pływalni

do Administratora.
3.

Regulamin wchodzi w życie dnia 01 października 2020 r.

lub

bezpośrednio

