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Regulamin zapisów 

program „MOKOTOWSKI SENIOR SPRAWNIEJSZY” 

Regulamin jest integralną częścią regulaminów korzystania z krytej pływalni  

będącej częścią Kompleksu Sportowego OSiR Mokotów. 

 
1. Organizatorem zajęć w ramach programu „Mokotowski Senior Sprawniejszy” jest Ośrodek Sportu 

i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. 

2. Celem programu jest zaspokojenie codziennych potrzeb związanych z aktywnym spędzaniem czasu 

wolnego blisko miejsca zamieszkania.  

3. Do programu mogą przystąpić mieszkańcy dzielnicy Mokotów, którzy ukończyli 55 rok życia bądź 

posiadają status emeryta lub rencisty (ważna legitymacja). 

4. Zajęcia realizowane będą w terminach: 

• 19 stycznia – 1 kwietnia 2022 roku, 

• 16 listopada – 23 grudnia 2022 roku. 

5. Zajęcia odbywać się będą na pływalni w Kompleksie Sportowym zarządzanym przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A. 

6. Udział w zajęciach programu „Mokotowski Senior Sprawniejszy” jest odpłatny: 

• 1 zajęcia na pływalni to koszt 11 zł – cena zawiera 75 min. pobytu w strefie płatnej krytej 

pływalni, w tym 45 min. zajęć w wodzie. Opłata za przekroczenie czasu wynosi 0,18 zł/minuta. 

7. Zajęcia prowadzone będą według ustalonego planu: 

• środy 9.15-10.00, 11.30-12.15, 

• piątki 9.15-10.00, 11.30-12.15. 

8. Zgłoszenia będą przyjmowane przez pracowników recepcji 30 minut przed rozpoczęciem zajęć.  

Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach zobowiązane są: 

a) złożyć w recepcji Kompleksu Sportowego: 

• formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

•  oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w programie, stanowiący załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu, 
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b) zapoznać się z regulaminem zapisów i regulaminem korzystania z zajęć programu, 

potwierdzając ten fakt podpisem. 

9. Zgłoszenia do programu można dokonać wyłącznie osobiście w recepcji obiektu okazując  

do wglądu legitymację emeryta, rencisty lub dowód osobisty. 

10. Kolejność zgłoszeń w recepcji przed zajęciami decyduje o możliwości udziału w zajęciach. 

11. Limit uczestników na zajęciach każdorazowo wynosi 24 osoby. 

12. Do programu będzie można przystąpić w dowolnym momencie, w ramach wolnych miejsc. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora oraz harmonogramu zajęć w czasie 

trwania programu. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólny regulamin Kompleksu 

Sportowego i regulamin krytej pływalni. 

15. Przetwarzanie danych osobowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Mokotów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 3 lok. 16, reprezentowany przez Dyrektora, 

jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Programu 

„Mokotowski Senior Sprawniejszy” oraz oświadczeniu wyłącznie w celu przeprowadzenia  

i organizacji zajęć. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do udziału  

w zajęciach. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

uzupełnienia, uaktualnienia, usuwania lub sprostowania. Wszystkie prawa są realizowane  

w zgodzie z rozporządzeniem oraz przepisami krajowymi. Dane będą przechowywane nie dłużej 

niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest 

kontakt z wyznaczonym w Ośrodku Sporu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Mokotów 

Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@osirmokotow.waw.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, 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 nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na 
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stronach www Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów lub przekazywane 

mediom. 

 

DYREKTOR  

Ośrodka Sportu i Rekreacji  

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  

 

/-/ Krzysztof Rosiński 


