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Załącznik nr 10 
Do Zarządzenia nr 53/2020 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 

Regulamin indywidualnych i grupowych zajęć nauki pływania  

w krytej pływalni na terenie kompleksu sportowego  

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  

przy ul. Niegocińskiej 2A 

 

1. Organizatorem indywidualnych i grupowych zajęć nauki pływania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, zwanym dalej „OSiR Mokotów” lub podmioty zewnętrzne na 

podstawie zawartej umowy z OSiR Mokotów, zwane dalej „Kontrahentem” 

2. Indywidualne i grupowe zajęcia nauki pływania prowadzone są wg ustalonego harmonogramu  

w niecce basenu rekreacyjnego i sportowego pływalni. 

3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 lat. 

4. Opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na ich udział  

w zajęciach nauki pływania. 

5. Opiekun odprowadzający dziecko na zajęcia nauki pływania ma prawo skorzystać  

z nieodpłatnego wejścia do strefy basenowej na czas 15 minut celem pomocy dziecku  

w przebraniu się i przekazaniu pod opiekę instruktora. 

6. Nieodpłatne wejście do strefy basenowej na 15 minut można uzyskać w recepcji pobierając specjalny 

kluczyk/transponder basenowy. Po upływie czasu naliczana jest opłata za przekroczenie czasu za każdą 

minutę wg cennika. 

7. Z nieodpłatnego wejścia do strefy basenowej mogą skorzystać opiekunowie dzieci, które nie ukończyły 

8 roku życia. 

8. Grupowe zajęcia nauki pływania prowadzone są w grupach do 8 osób (maksymalna liczba osób 

przebywających na jednym torze). 

9. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu lub biletu zgodnie z cennikiem OSiR Mokotów lub na 

podstawie zawartej umowy z Kontrahentem. 

10. Przy zakupie karnetu na zajęcia grupowe, opłata uwzględnia określoną liczbę zajęć, nie mniejszą jednak 

niż 8 jednostek lekcyjnych (jednostka lekcyjna = 30 minut). 

11. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach grupowych organizator nie zwraca kosztów 

świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu. 

12. Jednostkowy czas trwania zajęć grupowych organizowanych przez OSiR Mokotów wynosi 30 minut. 

Łączny czas pobytu w strefie płatnej bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut. Czas pobytu 

liczony jest od momentu pobrania kluczyka/transpondera basenowego do momentu jego oddania. 
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13. Jednostkowy czas trwania zajęć grupowych organizowanych przez Kontrahenta jest ustalany na 

podstawie harmonogramu do umowy. 

14. Zapisy na zajęcia indywidualne organizowanie przez OSiR Mokotów przyjmowane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem w recepcji Kompleksu Sportowego.  

15. Jednostkowy czas trwania zajęć indywidualnych wynosi 40 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej 

bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 70 minut. Czas pobytu liczony jest od momentu pobrania 

kluczyka/transpondera basenowego do momentu jego oddania. 

16. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską. 

17. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby  

po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie. 

18. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora/trenera. 

19. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki i poręczy zachowując przy tym 

szczególną ostrożność. 

20. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń 

instruktora/trenera, ratowników oraz pracowników OSiR Mokotów. 

21. OSiR Mokotów zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć nauki pływania. 

22. Niezrealizowane zajęcia organizowanych przez OSiR Mokotów, z przyczyn leżących po jego stronie, 

zostaną przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie. 

23. Za wypadki wynikłe z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu OSiR Mokotów  

nie odpowiada.  

24. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach na terenie krytej pływalni zobowiązane są do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Kompleksu 

Sportowego i Regulamin Krytej Pływalni. 

26. 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 w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adres 

e-mail wyłącznie w celu zapisu na zajęcia. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne 

do dokonania zapisu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt 

z wyznaczonym w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów Inspektorem 

ochrony danych pod adresem e-mail: iod@osirmokotow.waw.pl. Pełna klauzula informacyjna 

dostępna jest na stronie: https://www.osirmokotow.waw.pl/rodo/, a także na tablicy ogłoszeń  

w obiekcie. 
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