
 

Regulamin 
„Wakacyjna przygoda na basenie  
- Żyj sportowo – beznałogowo”  

I. ORGANIZATORZY 

 

1. Burmistrz Miasta Lęborka, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork. 

2. Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork. 

3. Drużyna WOPR przy CSiR w Lęborku. 

 

II. CEL 

 

1. Popularyzacja pływania jako zdrowego stylu życia i naturalnej formy ruchu poprzez 

zabawę w wodzie. 

2. Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój 
zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku jako alternatywa dla 

używek i uzależnień od substancji psychoaktywnych. 

4. Oddziaływanie profilaktyczne. 

 

III. KATEGORIE 

 

1. Dzieci 7-10 lat  

2. Dzieci 11-15 lat  

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. 25 czerwca 2022 r.  

dzieci 7 – 10 lat godz.: 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45, 12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, 

dzieci 11 – 15 lat godz.: 14:00 – 14:45, 15:00 – 15:45, 16:00 – 16:45, 17:00 – 17:45. 

2. Miejsce: Pływalnia Miejska „Rafa” przy ul. Olimpijczyków 31 w Lęborku.  

3. Uczestnik zobowiązany jest przybyć na obiekt 15 minut przed rozpoczęciem 

imprezy sportowo-rekreacyjnej i zgłosić się do biura znajdującego się w holu 

pływalni. 

 



V. ZAPISY 

 

1. Zapisy poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej do biura 

Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijczyków 31 w Lęborku, budynek Pływalni 

Miejskiej „Rafa” w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00  lub 

skanem na adres e-mail: imprezy@csir.lebork.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 23 czerwca 2022 r.  

Druk karty zgłoszeniowej do pobrania na stronie internetowej www.csir.lebork.pl. 

2. Ilość uczestników jest ograniczona, na każdym cyklu 24 osoby. 

3. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Udział w zabawach jest bezpłatny, od uczestników nie jest pobierana opłata wstępu 

na basen. 

 

VI. PROGRAM ZABAWY 

 

1.  W godzinach 10:00:18:00 zapisane dzieci korzystają z Wodnego Toru Przeszkód. 

Zabawa w wodzie zaczyna się o pełnej godzinie zegarowej i trwa 45 min.  

 2. Z Wodnego Toru Przeszkód jednorazowo może korzystać 15 osób. Obsługa ma                                                                                         

prawo odmówić wstępu na tor ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.  

3. Osoby nieumiejące pływać korzystają z Wodnego Toru Przeszkód wyłącznie w 

kamizelce asekuracyjnej. Ratownik ma prawo zweryfikowania umiejętności pływackie 

uczestnika. 

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD  

 

1. Przed wejściem na Wodny Tor Przeszkód korzystający musi zdjąć zegarki, kluczyki, 

kolczyki i inne ostre przedmioty.  

2. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. 

natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.  

3. Na terenie Wodnego Toru Przeszkód zabrania się: 

 wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków 

odurzających itp. 

 skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł 

lub z modułu, 

 korzystania z Wodnego Toru Przeszkód w ciemności (wyłączenie energii 

elektrycznej), 

 zabrania się przepływania pod modułami, 

 zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób, 

 wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem. 
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5. Osoby niszczące elementy Wodnego Toru Przeszkód ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą 

rodzice lub opiekunowie prawni.  

6. Na terenie Wodnego Toru Przeszkód obowiązuje ruch jednostronny.  

7. Nie zaleca się korzystania z Wodnego Toru Przeszkód osobom: 

 kontuzjowanym, 

 z chorobami układu ruchowego, 

 chorym na epilepsję, 

 z indywidualnymi przeciwskazaniami lekarskimi.  

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. O wzięciu udziału w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Organizator nie ubezpiecza uczestników zabawy. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy. 

4. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad i procedur 

obowiązujących na Pływalni Miejskiej w dniu przeprowadzania zabawy. 

5. Każdy uczestnik po zakończeniu zabawy otrzyma „słodką niespodziankę”. 

6. Uczestnik bez podpisanej zgody przez rodzica/opiekuna nie będzie dopuszczony do 

uczestnictwa w zabawie. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie informując o tym 

uczestników imprezy. 

8. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

 
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
a. Uczestnik Wakacyjnej przygody na basenie, przekazując organizatorom kartę zgłoszenia, akceptuje 

niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych. 
b. Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej 

organizacji Wakacyjnej przygody na basenie. 
c. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu potwierdzenia uczestnictwa w imprezie 

sportowo-rekreacyjnej jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300,  
ul. Olimpijczyków 31. 

d. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 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. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”.  

e. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz 
Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją Wakacyjnej przygody na basenie tylko  
w przypadku i zakresie w jakim  przekazanie tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji 
współzawodnictwa. 

f. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści 
przekazanych danych oraz  ich poprawienia lub uzupełnienia. 

g. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji  
o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej 
samej,  ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych. 



h. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo w każdym 
momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia 
przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania 
wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 
cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie lub publikację danych 
osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec 
przetwarzania będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Wakacyjnej przygodzie na 
basenie.  

i. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Wakacyjnej przygody na 
basenie lub 5 lat w przypadku rozliczeń finansowych i podatkowych. Po tym czasie dane mogą być 
przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.  

j. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych 
osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio na 
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

k. Administrator Danych Osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która 
wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wnioskami i pytaniami 
dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : 
inspektor.abi2@gmail.com 
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