ZARZĄDZENIE NR 01/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie przy ul. Miedzianej 3
z dnia 29.03.2019r
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Krytej Pływalni MOSiR Myszków
oraz Regulaminu Korzystania z Siłowni w MOSiR Myszków.
Na podstawie § 3 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie z dnia 28 października 2004 roku zarządzam:
§1
1. Wprowadzić Regulamin Korzystania z Krytej Pływalni MOSiR Myszków stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadzić Regulamin Korzystania z Siłowni stanowiący odpowiednio załącznik Nr 2.
3. Tracą moc dotychczas obowiązujące regulaminy.
§2
Osoby korzystające z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie, zobowiązane są do zapoznania się
z treścią w/w regulaminów oraz przestrzegania ich postanowień.
§3
Treść zarządzenia podlega niezwłocznemu upublicznieniu na stronie internetowej MOSiR Myszków oraz na obiekcie Krytej Pływalni
i Siłowni.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora MOSiR Myszków Nr 01/2019
z dnia 29.03.2019r
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI
MOSiR MYSZKÓW
I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI.
1. Kryta Pływalnia w Myszkowie znajduję się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Myszkowie przy
ul. Miedzianej 3 w postanowieniach niniejszego regulaminu zwaną dalej Krytą Pływalnią.
2. Godziny otwarcia obiektu 6:30 do 21:30
•

Kryta Pływalnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli oraz święta i okres wakacji godzinach od 6:30 do 21:00.

•

Od poniedziałku do niedzieli, zakupu pierwszego biletu odbywać się będzie od godz. 6:30, a ostatniego do godz. 20:30.

•

Ostatni klienci wchodzą na basen najpóźniej o godzinie 20:30 (wiedząc, iż wyjście z basenu musi nastąpić do godz. 21:00)

•

Użytkownicy pływalni zobowiązani są do opuszczenia basenu do godziny 21:00 natomiast obiektu do godziny 21:30.

3. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą podciągnięcia
do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu i instrukcji. Zarządzający oświadcza, iż monitoring
prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników pływalni, a zapis nagrań jest właściwie
zabezpieczony i archiwizowany.
4. Uprawnionymi do korzystania z Krytej Pływalni są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet na basen.
5. Osoby przebywające na terenie Krytej Pływalni zobowiązane są do zachowania ostrożności w celu ochrony życia i zdrowia własnego
oraz innych osób, a w szczególności:
a)

zapoznania się z regulaminem korzystania z Krytej Pływalni MOSiR i jego przestrzegania,

b) stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych w Krytej Pływalni,
c) stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników,
d) dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności oraz stanu zdrowia,
e)

bezwzględnego informowania ratownika lub pracowników Krytej Pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych
zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób,

f)

bezwzględnego przestrzegania zawartych w niniejszym regulaminie postanowień.

6. Kryta Pływalnia MOSiR może czasowo ograniczyć wejście klientów na pływalnię z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób
korzystających.
7. Korzystający z Krytej Pływalni zobowiązani są do pozostawienia obuwia zewnętrznego przed wejściem do szatni głównej, w części
suchej.
8. Przed wyjściem z szatni na teren Krytej Pływalni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
9. Każdy uczestnik korzystający z Krytej Pływalni jest zobowiązany przed wejściem na Krytą Pływalnię do umycia całego ciała mydłem
pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.
10. Po skorzystaniu w trakcie pływania z WC, przed ponownym wejściem do wody należy bezwzględnie umyć ciało pod natryskiem.
11. Na terenie Krytej Pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
a) seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia basenu’
b) długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody,
c)

krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu obiektu.

12. Na obiekcie wyznaczone są następujące strefy:
a) strefa dla nieumiejących pływać „brodzik” o głębokości do 75 cm,
b) strefa dla umiejących pływać o głębokości od 1, 60 do 4,0 m
c)

strefa pod trampoliną o głębokości 4,0 m.

13. Na terenie Krytej Pływalni obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy; dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy; dla mężczyzn – elastyczne
przylegające do ciała kąpielówki typu spodenki lub slipki. Czepek nie jest obowiązkowy.
14. Zabrania się pozostawienie na basenie bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.
15. Dzieci w wieku do 3 lat obowiązkowo powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
16. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich (rodziców, opiekunów,
którzy kupują bilet i wchodzą wraz z dzieckiem w stroju kąpielowym). Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich

opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
17. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na:
• choroby skóry, grzybice, brodawice, rumień róży itp.,
• otwarte skaleczenia,trudno gojące się rany,
• choroby zakaźne,
• padaczkę,
• uczulonym na środki odkażające wodę,
• trudności w oddychaniu,
• brak higieny osobistej,
• agresywne zachowanie,
• osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
18. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi lub temu podobne) powinny
korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania tych osób na
Krytej Pływalni, MOSiR Myszków nie ponosi odpowiedzialności.
19. Osoby niepełnosprawne korzystają z pływalni wyłącznie z opiekunem.
20. Znalezione przez personel przedmioty na terenie Krytej Pływalni pozostawione lub zagubione przez korzystających z basenu, można
odebrać u RATOWNIKA. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi 30 dni od daty znalezienia.
II. OPŁATY.
1. Opłata za wstęp pobierana jest według cennika.
2. Zakup biletu, karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Krytej Pływalni MOSiR Myszków.
3. Wejście w strefę naliczenia czasowego oraz przydział szafek odbywa się przy użyciu narzędzia elektronicznego (transponder), który
nabywa się w kasie.
4. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę do chwili zwrotu transpondera w kasie przy
rozliczeniu.
5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia transpondera/kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 25,00 zł (za transponder) i 25,00
zł (za kluczyk).
UWAGA!
Kasjer ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów
potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.
III. GRUPY ZORGANIZOWANE
1. Kryta Pływalnia MOSiR Myszków zastrzega sobie prawo do rezerwacji części lub całości stref w celu przeprowadzenia zajęć
zorganizowanych.
2. Grupy zorganizowane wpuszczane są na Krytą Pływalnię wyłącznie pod opieką trenera, instruktora, nauczyciela lub uprawnionego
opiekuna.
3. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach MOSiR
Myszków.
4. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się blisko lustra wody w takim miejscu aby mógł widzieć wszystkich
uczestników zajęć.
5. Opiekun grupy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie
MOSiR Myszków oraz wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy obowiązującego regulaminu.
6. Trenerzy, instruktorzy, nauczyciele oraz opiekunowie grup zorganizowanych są odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny
i przestrzeganie regulaminu Krytej Pływalni przez wszystkich członków grupy.
7. Prowadzący zajęcia z grupami zorganizowanymi zobowiązani są do złożenia wykorzystywanego sprzętu po zajęciach
w wyznaczonych miejscach.
8. Liczba uczestników zajęć na jednego uprawnionego prowadzącego nie może przekroczyć 15 osób.
9. Podmioty korzystające z torów na terenie Krytej Pływalni na podstawie odrębnej umowy zawartej z MOSiR Myszków zobowiązane są
do przestrzegania ilości torów zgodnie z zawartą umową.
10. Na Krytej Pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu obowiązuje zachowanie ciszy, porządku i czystości.
11. Zabrania się prowadzenia na basenie jakichkolwiek zajęć związanych z nauką pływania, bez zgody Dyrektora obiektu.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.
1. Nad bezpieczeństwem pływających lub ćwiczących w wodzie czuwają dyżurujący Ratownicy.
2. Ratownikami są osoby, które noszą ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
3. Odpowiedzialność za uczniów szkoły mających zajęcia na basenie ponoszą przede wszystkim dyrektor i nauczyciele. Do nich należy
zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie zajęć. Dlatego ustalenia dotyczące prowadzenia na basenie obowiązkowych zajęć WF oraz
zajęć pozalekcyjnych (zabaw i ćwiczeń ruchowych w wodzie czy ćwiczeń doskonalących umiejętności pływania), powinny być zapisane
w wewnątrzszkolnych dokumentach i stosowane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci. Kontrola przestrzegania
wewnętrznych przepisów należy do dyrektora szkoły.
4. Wszyscy pływający i ćwiczący w wodzie oraz przebywający na Krytej Pływalni zobowiązani są do podporządkowania się nakazom
dyżurujących Ratowników.
5. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na
basenie, a w szczególności zabrania się:
a)

wchodzić do wody bez zezwolenia,

b) biegać po chodnikach otaczających nieckę basenu,
c)

wpychać do wody innych uczestników zajęć,

d) siedzenia na brzegu niecki basenowej oraz na słupkach startowych lub drabinkach wejściowych,
e)

wchodzenia i wychodzenia z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi,

f)

pływać w poprzek basenu podczas zajęć ogólnodostępnych,

g) wykonywać skoków „na główkę” z bocznych ścian basenu i na płytkiej stronie niecki,
h) pozostawiać w wodzie używany sprzęt do ćwiczeń podczas nauki lub doskonalenia pływania (np. deski),
i)

pozostawiania dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki,

j)

wnosić do pomieszczeń szatni i natrysków napojów i środków kosmetycznych lub higienicznych w opakowaniach szklanych,
puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

k) zanieczyszczać w jakikolwiek sposób wodę w basenie,
l)

załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.

6. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
7. Na Krytej Pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz środków
odurzających
8. Na teren Krytej Pływalni zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
V. ORGANIZACJA PŁYWANIA.
1. Na basenie obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów pływackich, skoki „na główkę” dozwolone są wyłącznie ze słupków
startowych lub z trampoliny/wieży za zezwoleniem: trenera, instruktora, nauczyciela lub dyżurującego Ratownika, tym samym każda
z tych osób ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo tych osób.
2. Korzystanie z trampoliny lub wieży basenowej tylko za zgodą dyżurującego Ratownika. Ratownik po uprzedniej ocenie sytuacji
panującej na basenie wyraża zgodę lub też nie na dopuszczenie osoby do skoku. Ratownik wyrażający zgodę powinien odpowiednio
zabezpieczyć teren poprzez usunięcie przeszkód m.in. desek do pływania lub też innych przedmiotów zakłócających skok jak również
powinien odpiąć linę umożliwiającą bezpieczny skok na lustro wody.
3. Trenerzy, instruktorzy, nauczyciele, opiekunowie grup jak również same osoby indywidualne skaczące do wody ponoszą pełną
odpowiedzialność prawną nad bezpieczeństwem swoim własnym jak również osób za które są odpowiedzialni.
4. Osoby po skoku z trampoliny są zmuszone natychmiast opuścić basen kierując się w lewą stronę (tzn. w stronę okien) natomiast osoby
skaczące z wieży opuszczają basen na ścianę gdzie znajdują się słupki startowe lub też w prawą stronę do drabinki (tzn. w kierunku
widowni).
5. Uczestniczący w zajęciach na terenie Krytej Pływalni powinni niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu Ratownikowi informacje
o skaleczeniach, urazach i wypadkach, zaobserwowanych nieprawidłowościach i występujących zagrożeniach osób znajdujących
się w wodzie lub poza nią na terenie Krytej Pływalni.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR MYSZKÓW.
1. Osoby przebywające na terenie Krytej Pływalni MOSiR i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające
wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów
niniejszego regulaminu i do zaleceń pracowników a w szczególności ratowników Krytej Pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu,
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

2. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt Krytej Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości wartości szkody.
3. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na terenie Krytej
Pływalni przedmioty, w tym przedmioty wartościowe oraz nie odpowiada za wypadki powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu.
5. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń,
Kryta Pływalnia MOSiR Myszków nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
6. Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu oraz skargi i wnioski przyjmuje i rozstrzyga
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
7. Prowadzący zajęcia z grupami zorganizowanymi zobowiązani są do złożenia wykorzystywanego sprzętu po zajęciach
w wyznaczonych miejscach.
8. Liczba uczestników zajęć na jednego uprawnionego prowadzącego nie może przekroczyć 15 osób.
9. Podmioty korzystające z torów na terenie Krytej Pływalni na podstawie odrębnej umowy zawartej z MOSiR Myszków zobowiązane są
do przestrzegania ilości torów zgodnie z zawartą umową.
10. Na Krytej Pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu obowiązuje zachowanie ciszy, porządku i czystości.
11. Zabrania się prowadzenia na basenie jakichkolwiek zajęć związanych z nauką pływania, bez zgody Dyrektora obiektu.
VII. MONITORING WIZYJNY
Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego hali sportowej, miejsca instalacji kamer systemu na terenie
obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych
o zdarzeniach.
Cele funkcjonowania monitoringu wizyjnego na Krytej Pływalni w Myszkowie
System monitoringu gromadzi wizerunek, czas i miejsce zdarzenia oraz numery rejestracyjne pojazdów z obrazu z zamontowanych
w obszarze przetwarzania kamer w celu:
a)

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów podczas zajęć szkolnych) oraz
osób przebywających zarówno na terenie Krytej Pływalni jak i wokół niej,

b) przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach, a także kontroli w zakresie przepisów bhp,
c)

ograniczenia zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
użytkowników obiektu,

d) wyeliminowania aktów wandalizmu,
e)

wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,

f)

ustalenia sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) ,

g)

ograniczania dostępu do obiektu i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

h) a także w celach dowodowych.
Sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora MOSiR Myszków.
1. Monitoring funkcjonuje w godzinach od 6.00 do 22.00.
2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu, nie rejestruje się dźwięku
(fonii).
3. System monitoringu wizyjnego na Krytej Pływalni oraz innych części MOSiR Myszków składa się z kamer wewnętrznych:
a) Kryta Pływalnia – 2 kamery,
b) hol główny - 1
c) sala gimnastyczna - 1
d) salka wielofunkcyjna - 1
e) sala boksu - 1
f) recepcja na siłownia - 1
g) siłownia - 3
h) filtrownia - 1
i) przejście między szatnią a basenem - 1
j) biuro – 1
k) kawiarenka internetowa - 1
l) parking wewnętrzny i zewnętrzny - 2
4. Użytkownicy MOSiR Myszków są poinformowani o funkcjonowaniu na terenie obiektu systemu monitoringu wizyjnego poprzez
oznakowanie tablicami z piktogramem.

5. Rejestrator monitorujący budynek MOSiR Myszków oraz teren wokół niego znajduje się w pomieszczeniu do którego dostęp mają
tylko osoby upoważnione tj. administrator.
6. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą dyrektora MOSiR Myszków w szczególności:
a) dyrektorom szkół, których uczniowie odbywają zajęcia lekcyjne na Krytej Pływalni w celu przeciwdziałania zarejestrowanym
przez monitoring nagannym zachowaniom jak również udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy,
b) osobie fizycznej na pisemny wniosek, jeżeli doszło do czynu zagrażającego jego zdrowiu lub mieniu,
c) właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań,
d) rodzicom uczniów, którzy dopuścili się czynów nagannych,
e) kuratorium oświaty w przypadku zaniedbań nauczycieli oraz opiekunów grup zorganizowanych.
7. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatyczne.
8. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość o odpowiedzialności za ochronę danych
osobowych.
9. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor MOSiR Myszków.
2. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 informujemy,
iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), adres: ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków.
2. MOSiR Myszków utrwala na nośnikach elektronicznych przebieg zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na Krytej
Pływalni Sali gimnastycznej, Siłowni i innych obiektach sportowych należących do MOSiR Myszków.
3. Wizerunek osób przebywających na terenie Krytej Pływalni może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.
4. Dane osobowe podane przez każdą osobę fizyczną przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Myszkowie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. przetwarzanie w celach
statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych, archiwizacyjnych lub w celach dochodzenia roszczeń.
7. Każda osoba fizyczna przebywająca na Krytej Pływalni przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać lub żądać usunięcia,
sprostowania, uzupełnienia swoich danych osobowych z uwzględnieniem przepisów prawa, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR
w Myszkowie przy ul. Miedzianej 3. Nie ma możliwości żądania ich usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem
w sprawie, do momentu zakończenia tej sprawy.
8. Każdej osobie fizycznej przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy prawo do
ochrony danych osobowych lub inne przyznane na mocy RODO zostałyby naruszone.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z działalności statutowej świadczonej przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie. Bez podania danych osobowych MOSiR nie może wykonywać działalności statutowej.
10. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie
każdej osobie przebywającej na terenie Krytej Pływalni w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.
11. MOSiR Myszków nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne na Krytej Pływalni bez
zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć
konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w internecie.
12. Wejście na obiekt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać
na terenie obiektu.
Data: 29.03.2019r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Dyrektora MOSiR Myszków Nr 01/2019
z dnia 29.03.2019r
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
W MOSiR MYSZKÓW
I. ZASADY OGÓLNE
1.

Siłownia jest czynna codziennie w godzinach 6:30 – 21:30.

2.
3.

Zakup biletu, karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu siłowni MOSiR Myszków.
Z siłowni mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń (wykonują
ćwiczenia na własne ryzyko i odpowiedzialność).

4.

Instruktorzy oraz inni pracownicy obsługi Siłowni mają prawo wydawać użytkownikom wytyczne/polecenia o charakterze
porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do poleceń/wytycznych będzie traktowane jako nie przestrzeganie
postanowień niniejszego regulaminu.

5.

Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom o charakterze
ostrzegawczym lub informacyjnym.

6.

Bez zgody MOSiR, zabrania się prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności
działalności handlowej, marketingowej i usługowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania
usług, w tym prywatnych zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem.

7.

Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w MOSiR Myszków.

8.

MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren siłowni, a ponadto nie
odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

9.

MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników.

10. Użytkownicy Siłowni odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
11. Na terenie siłowni zamontowany jest system monitoringu celem:
a)

wyeliminowania aktów wandalizmu,

b)

wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,

c)

ustalenia sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże, itp.)

d)

ograniczenia dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

e)

a także w celach dowodowych przed organami ścigania.

11. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni, po tym okresie nagrania są kasowane.
12. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość o odpowiedzialności za ochronę
danych osobowych.
13. Dane zawarte na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
1.

Z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 z Siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, które zakupiły bilet jednorazowego wstępu
lub karnet.

2.

Młodzież w wieku od 15 do 18 lat, może korzystać z siłowni wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów
prawnych. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie w kasie obiektu prawidłowo wypełnionego formularza
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

3.

Młodzież poniżej 15 roku życia może korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką rodzica bądź osoby pełnoletniej, biorącej
całkowitą odpowiedzialność za podopiecznego.

4.

Użytkownicy Siłowni zobligowani są posiadać:
a)

strój sportowy,

b) zmienne obuwie sportowe,

c)

duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń
należy rozkładać na urządzeniach.

4. Torby i ubrania należy pozostawić w szatni.
5. Na Siłowni obowiązują zasady ogólnie przyjętej kultury.
6. Ćwiczący zobligowany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem oraz zwracania uwagi na innych
ćwiczących i unikania zagrożenia urazem lub kontuzją.
7. O ewentualnych urazach, kontuzjach należy niezwłocznie informować instruktora.
8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki.
9. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny tj. z zapewnieniem
dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
10. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu Siłowni.
11. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.
12. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania.
13. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
14. Na terenie Siłowni zabrania się:
a)

biegania (nie dotyczy korzystania z bieżni),

b) używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
c)

wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych
narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),

d) spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu,
e)

wstępu dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod
wpływem substancji odurzających,

f)

niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenie Siłowni,

g) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,
h) wprowadzania zwierząt.
14. Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia ćwiczeń do godziny 21:30.
III OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI
1.

Warunkiem korzystania z Siłowni jest zakup jednorazowego biletu wstępu lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry,
według cennika i nie podlega zwrotowi.

2.

Karnety ważne są 31 lub 62 dni od daty zakupu (w zależności od rodzaju karnetu).

3.

Faktury obejmujące należności za wstęp na Siłownię będą wystawiane każdorazowo na wniosek użytkownika zgłoszony w kasie
przed zakupem biletu lub karnetu.

4.

W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia kluczyka od szafki użytkownik zobowiązany jest uregulować należność z tego
tytułu w kwocie 25,00 zł.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów
porządkowych, zostaną wyproszeni z Siłowni bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
2. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
3. Wszelkie spory które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie.

Data: 29.03.2019r

ZGODA NA KORZYSTANIE Z OFERTY MOSiR w MYSZKOWIE (siłownia)
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
Imię i nazwisko..........................................................................................................................................
(rodzica/opiekuna prawnego)

Adres..........................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Nr telefonu do kontaktu: ........................................................................................................................
Ja niżej podpisany(-na) wyrażam zgodę na przebywanie i korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie
siłowni MOSiR w Myszkowie z siedzibą 42-300 Myszków ul. Miedziana 3, przez moje dziecko (podopiecznego)
bez mojego nadzoru.
………………………………………..

………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

Oświadczam, że:
1) dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie siłowni MOSiR
w Myszkowie oraz stan zdrowia dziecka pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych;
2) ponoszę odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu, czy szkody na mieniu dziecka;
3) ponoszę pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu przez dziecko, wynikające z nieprawidłowego jego wykorzystania,
niezgodnego z instrukcją obsługi i regulaminem siłowni.
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/, wyrażam wyraźną
i dobrowolną zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka zawartych w niniejszym druku zgody,
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Myszkowie, ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków (Administrator danych), w celu
świadczenia usług związanych z działalnością MOSiR na rzecz mojego dziecka oraz w celach księgowo-podatkowych.
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usługi
na rzecz dziecka uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od dnia zakończenia korzystania przez dziecko z usług.
3. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,
4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Myszków, dnia ……………………………………… r.
.........................................................................................
(podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego)

Pełny tekst klauzuli informacyjnej Administratora, zgodny z art.13 ust.1 i 2 RODO dostępny jest na stronie
https://www.mosirmyszkow.pl/ oraz w siedzibie MOSiR w Myszkowie.

