
 

REGULAMIN PROGRAMU 

„Aktywny Senior” 

 

1. Organizatorem zajęć programu Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy              

w Dzielnicy Włochy (OSiR Włochy). 

2. Celem programu jest zaspokajanie codziennych potrzeb mieszkańców Warszawy 

związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego blisko miejsca zamieszkania. 

3. Program skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Włochy, którzy ukończyli 55 rok 

życia i posiadają legitymację emeryta lub rencisty. 

4. W ramach programu zajęcia odbywać się będą w basenie rekreacyjnym pływalni 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy znajdującej się          

w Warszawie przy ul. Gładkiej 18. 

5. Każdego uczestnika programu „Aktywny Senior” obowiązuje Regulamin pływalni 

oraz niniejszy regulamin. 

6. Zajęcia w ramach programu będą realizowane w okresie od 06.IX.2022 r.do 15.XII 

2022 r. (z wyłączeniem dni świątecznych) w systemie dwóch spotkań tygodniowo 

zgodnie z harmonogramem pracy pływalni i harmonogramem programu  „Aktywny 

Senior”. 
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7. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy w wymiarze 2 x w tygodniu po 30 minut. 

8. Uczestnictwo w programie jest dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

9. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Koszt jednych 30-minutowych zajęć wynosi 6 

złotych. W ramach tej opłaty uczestnik ma prawo przebywać  

w strefie płatnej pływalni przez 60 minut. W przypadku dłuższego pobytu  

na pływalni uczestnik ponosi odpłatność zgodnie z cennikiem OSiR Włochy. 

10. Grupa  nie może liczyć więcej niż 15 osób. 

 wtorek czwartek 

Grupa I 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 

Grupa II 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 



11. Zapisy do programu odbywają się wyłącznie osobiście w recepcji OSiR Włochy po 

okazaniu stosownego dokumentu (legitymacja emeryta lub rencisty) i wypełnieniu 

oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

12. Podczas zapisów oraz przed każdymi zajęciami pracownik recepcji może poprosić o 

dokument poświadczający uprawnienia do uczestnictwa w programie.  

13. W przypadku dużego zainteresowania programem uczestnicy będą zapisywani na 

listę rezerwową. 

14. Nieobecność  w zajęciach powyżej trzech razy powoduje skreślenie beneficjenta   

z listy.  

15. W sytuacji, gdy na 5 minut przed zajęciami grupa nie będzie liczyła 15 osób, na 

zajęcia zostaną wpuszczone osoby z listy rezerwowej. 

16. Na terenie hali pływalni uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju 

wymaganego przez Regulamin OSiR Włochy, tzn. klapki, czepek oraz strój 

kąpielowy. 

17. OSiR Włochy zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej kadry instruktorskiej do 

prowadzenia zajęć. 

18. OSiR  Włochy zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora oraz harmonogramu 

zajęć w czasie trwania programu. 

19. Podczas zajęć uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktora. 

20. Informację o zmianach w harmonogramie OSiR Włochy zamieści na swojej stronie 

internetowej (www.osirwlochy.waw.pl) z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Będzie ona dostępna również w recepcji OSiR Włochy (tel. 22 609 01 40 wew .106 

lub 533 706 700).  

21. Wejście na pływalnię w ramach programu jest jednoznaczne z udziałem  

w zajęciach. Nie można w tym czasie korzystać z sauny, atrakcji wodnych, jacuzzi 

oraz pływać rekreacyjnie na basenie sportowym. 

22. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy,  reprezentowany 

przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w 

oświadczeniach wyłącznie w celu organizacji  i przeprowadzenia zajęć. Podanie 

przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, acz 

konieczne, do udziału w zajęciach. 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania –  

w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której 

dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych.  Aby skorzystać z uprawnień należy skontaktować się 

mailowo: sekretariat@osirwlochy.waw.pl bądź pisemnie na adres OSiR. 

http://www.osirwlochy.waw.pl/
about:blank


Dane uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia akcji - nie dłużej niż 

jest to niezbędne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych 

pod adresem e-mail: iodo@osirwlochy.waw.pl bądź listownie. 

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, jeżeli uzna, że 

jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: 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 (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www 

Administratora lub przekazywane mediom.  

Jeżeli była wyrażana zgoda, można ją wycofać w każdym czasie, przesyłając 

oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną.  

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor 

OSiR Włochy. 

24. OSiR Włochy oświadcza, iż zajęcia prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania wymogów 

sanitarnych jak i ilości uczestników oraz obostrzeń sanitarnych, ograniczeń, nakazów 

i zakazów wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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