
REGULAMIN
USŁUGI – BILET NA PROWADZENIE ZEWNĘTRZNEJ INDYWIDUALNEJ 

LEKCJI NAUKI PŁYWANIA  

Bilet zewnętrzna indywidualna lekcja nauki pływania (Bilet) jest dostępny w następujących Obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Filaretów 44 w Lublinie (zwaną dalej MOSiR):
a) Kryta Pływalnia zlokalizowana na terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Łabędzia przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie,
b) Kompleks Basenów zlokalizowanych w Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie,
c) Strefa  H20  zlokalizowana  na  terenie  Obiektów  Sportowo  –  Rekreacyjnych  Zygmuntowskie  MOSiR  „Bystrzyca”  przy  Al.
Zygmuntowskich 4 w Lublinie,
zwanych dalej Pływalnią. 

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA:
1. Zakup  Biletu  jest  równoznaczny  z  zapoznaniem  się  i  akceptacją  zapisów  niniejszego  Regulaminu

i obowiązujących na każdej Pływalni Regulaminów.
2. Zakup Biletu jest możliwy tylko przez osobę z uprawnieniami do prowadzenia nauk pływania tj. posiadającą

Legitymacje Instruktora Sportu ze specjalizacją pływanie.
3. Przed zakupem Biletu, Instruktor prowadzący zewnętrzną lekcję pływania, musi okazać dokument uprawniający

go do prowadzenia nauki  pływania tj.  Legitymację Instruktora Sportu ze specjalizacją pływanie,  w punkcie
obsługi klienta Obiektu MOSiR.

4. Instruktor prowadzący zewnętrzną lekcję pływania odpowiada za bezpieczeństwo kursanta/kursantów przez
cały okres pobytu w Obiekcie oraz za szkody spowodowane przez kursantów.

5. Do obowiązków Instruktora prowadzącego zewnętrzną lekcję pływania należy w szczególności:
a) zapoznanie kursantów z regulaminami obowiązującymi na Pływalni, oraz zobowiązanie kursantów do ich
przestrzegania,
b) dopilnowanie, by wszyscy kursanci pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli, przed
wejściem do przebieralni, czyste obuwie basenowe antypoślizgowe, 
c) dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego strojów kąpielowych kursantów,
d) sprawdzenie stanu liczbowego swoich kursantów przed i po zajęciach/pobycie,
e)  przebranie się w strój  kąpielowy i  podczas pobytu  kursantów na hali  basenowej,  przebywanie  w takim
miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich kursantów i sam był przez nich widziany, 
f) stała kontrola zachowania się kursantów w czasie całego pobytu na Pływalni,
g) przed  zakończeniem  pobytu  wyegzekwowanie  od  kursantów  złożenia  w  wyznaczonym  miejscu  sprzętu
sportowego, pływackiego lub ratowniczego.

6. MOSiR  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  jakichkolwiek  zdarzeń  związanych  z  obecnością
instruktora/kursantów  zewnętrznej  indywidualnej  lekcji  pływania  na  Obiekcie  w  tym  czasie  za  wyjątkiem
przypadków zawinionych przez MOSiR.

7. Bilet  umożliwia  prowadzenie  zewnętrznych  indywidualnych  lekcji  pływania  jednocześnie  dla  maksymalnie
3 kursantów, za których wnoszona jest stosowna opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.

8. Zakup Biletu nie gwarantuje dostępności toru basenu na wyłączność instruktora i kursantów.
9. Po zakupie Biletu instruktor wraz z kursantami otrzymują transpondery w wyznaczonym kolorze.
10. Za transpondery powierzone korzystającym odpowiada instruktor indywidualnej lekcji pływania.
11. Rozliczenie czasu pobytu na Pływalni jest możliwe wyłącznie po opuszczeniu przez wszystkich korzystających

z Biletu Pływalni, na podstawie zwrotu wszystkich transponderów otrzymanych przy zakupie Biletu.
12. Po upływie 60 min do wszystkich transponderów doliczana jest dopłata zgodnie z obwiązującym cennikiem.
13. Zakup Biletu nie może być rozliczony Sport Kartą Bonus ani kartą partnera biznesowego MOSiR.
14. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

z siedziba 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 poprawienia i  uzupełnienia zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.poz.1000).

15. Wejście na teren Pływalni  stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w relacji  foto i  video
zrealizowanej na terenie Pływalni. MOSiR oświadcza, że materiały foto i video wykonane na terenie Pływalni
będą  wykorzystywane  w  działaniach  promocyjnych  Pływalni,  a  także  w  przekazach  medialnych  na  całym



świecie, na co osoba wchodząca na teren Pływalni wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie Pływalni
nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie. 

II KLAUZULE INFORMACYJNE – MONITORING
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie z siedzibą przy ul. Filaretów
44, 20-609 Lublin.

2. Dane  osobowe  w  postaci  wizerunku  zarejestrowanego  przez  monitoring  przetwarzane  będą  w  celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Obiektach CSR Łabędzia, Aqua Lublin, Strefa H2O w
Lublinie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Dane osobowe przechowywane będą do 7 dni od dnia nagrania.
4. Klient ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.

5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. 

6. Przebywanie na terenie Obiektów CSR Łabędzia, Aqua Lublin, Strefa H2O w Lublinie oraz zabezpieczenie
mienia  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych
osobowych w zakresie  wskazanym w pkt.  2.  Konsekwencją  odmowy udostępnienia  tych  danych jest  brak
uprawnienia do przebywania na terenie  Obiektów CSR Łabędzia, Aqua Lublin, Strefa H2O w Lublinie oraz
zabezpieczenia mienia  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

7. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły,
po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.


