
NIP

telefon 

kontaktowy
 e-mail

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI:

..................................................................... …….…………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji usługi i zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000). Oświadczm, iż powyższe dane przekazuję Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 

"Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. dobrowolnie oraz, że zostałem/łam pinformowany/a o prawie dostępu do treści danych osobowych oraz poprawienia, 

jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie i usunięcie w każdym czasie.

7. Zgłoszenia, których płatność będzie dokonywana gotówką, należy przesłac najpóźniej 5 dni przed terminem rezerwowanej uslugi mailowo, na adres: 

aqua.kasa@mosir.lublin.pl lub złożyć osobiscie w POK Aqua Lulin. Potwierdzenie rezerwacji zgłoszenia nastąpi nie później niz na 48 godz. od dnia otrzymania zgłoszenia.

8. Zgłoszenia, których płatność będzie dokonywana przelewem należy przesłać najpóźniej 5 dni przed terminem rezerwowanej uslugi mailowo, na adres: 

e.leszczynska@mosir.lublin.pl lub złożyć osobiscie w POK Aqua Lulin. Potwierdzenie rezerwacji zgłoszenia nastąpi nie później niz na 48 godz. od dnia otrzymania zgłoszenia.

6. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej na 5 dni przed terminem rezerwowanej usługi mailem na adres: aqua.kasa@mosir.lublin.pl lub złożyć osobiście w POK Aqua Lublin. 

Potwierdzenie rezerwacji zgłoszenia milowego nastąpi nie później niż 48 godz. od dnia wysłania.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Uwagi

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA POBYTU GRUPY ZORGANIZOWANEJ:

2. Koszt biletu – zgodnie z cennikiem.

1. Na terenie Aqua Lublin obowiązuje Elektroniczny System Obsługi Klienta – czasowy system wejść.

liczba dzieci
liczba 

opiekunów

forma płatności

POK Aqua Lublin tel.: (81) 466 51 37, (81) 466 51 38

4. Opiekunowie grupy zobowiązani są do przebrania się w strój kąpielowy oraz obuwie basenowe antypoślizgowe, zgodnie z Regulaminem Kompleksu Basenów Aqua Lublin.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Ogólnym Kompleksu Basenów - Aqua Lublin przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

10. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania i uzupełniania, zgodnie z Ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000)

9. Zgłoszenia niekompletne, błędnie wypełnione lub bez własnoręcznego podpisu i pieczątki Organizatora pobytu grupy zorganizowanej, mogą nie zostać uwzględnione w 

procesie rezerwacji.

www.mosir.lublin.pl, e-mail: aqua.kasa@mosir.lublin.pl

Miejscowość i data

Podpis i pieczątka ORGANIZATORA POBYTU 

GRUPY ZORGANIZOWANEJ

do gotówka przelewod

5. Płatności dokonywane są gotówką w kasie, przed terminem skorzystania z rezerwowanej usługi lub przelewem, przed terminem skorzystania z rezerwowanej usługi, tak, 

aby zapłata wpłynęła na konto MOSiR przed skorzystaniem. W przeciwnym razie niemożliwe będzie skorzystanie z usługi.

3. 1 tor 50m - max. 12 osób.

Adres

Imię i nazwisko osoby 

do kontaktu/opiekuna 

grupy

data wejścia na obiekt
godziny korzystania

przy AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE

Nazwa placówki

Zgłoszenie wejścia grupy zorganizowanej

do Kompleksu Basenów w AQUA LUBLIN
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