
REGULAMIN GRUPOWYCH KURSÓW NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA  

PROWADZONYCH OD IX 2022 

1. Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania jest Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy. 

2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską w obiekcie pływalni 

przy ul. Wiertniczej 26 A w Warszawie.  

3. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Grupa liczy maksymalnie 12 

osób (z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19).  

4. Udział w zajęciach jest możliwy po wysłaniu pisemnego zgłoszenia na adres 

naukaplywania@csw.wilanow.pl. Pracownik CSW wysyła informację zwrotną dokonując wstępnej 

rezerwacji w określonej grupie. 

 5. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie opłaty za zajęcia 

zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłaty dokonuje się w kasie Pływalni każdorazowo przed 

zajęciami. Możliwa jest zmiana sposobu rozliczania w czasie trwania roku szkolnego 2022/23 tj. 

rozliczenie zajęć w formie zakupu karnetu na okres dwóch miesięcy. O możliwości zmiany 

poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.  

6. Uczestnicy kursu zobowiązani są:   

- dostarczyć podpisane przez rodzica lub opiekuna oświadczenie o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w zajęciach oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem kursu;  

- przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni;  

- wykonywać polecenia osoby prowadzącej zajęcia oraz ratowników  

7. Centrum Sportu Wilanów zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w czasie trwania nauki, w 

szczególnych przypadkach, spowodowanych siłą wyższą.  

8. Centrum Sportu Wilanów zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, które zostaną przeniesione na 

inny termin.  

9. Nieobecność lub rezygnację z zajęć należy zgłosić e-mailowo na adres 

naukaplywania@csw.wilanow.pl przed rozpoczęciem zajęć. Dwie kolejne, niezgłoszone mailowo 

wcześniej nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników zajęć.  

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Centrum 

Sportu Wilanów.  

11. Skargi i wnioski można zgłaszać do Kierownika Pływalni lub sekretariatu Centrum Sportu Wilanów 

m.st. Warszawy przy ul. Wiertniczej 26 A w Warszawie.  

12. Centrum Sportu Wilanów, reprezentowane przez Dyrektora jako Administrator danych, przetwarza 

dane osobowe zawarte w zgłoszeniu wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia kursu. W 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u 

Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@csw.wilanow.pl 

bądź listownie, na adres wskazany powyżej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w kursie 

nie jest możliwy bez ich podania. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usuwania – w zgodzie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne 

– do zakończenia kursu oraz wygaśnięcia obowiązków administracyjnych z nim związanych. Dane 



osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu str. 2 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) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www 

Centrum Sportu Wilanów lub przekazywane mediom. Dane osobowe osób biorących udział w 

wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w 

turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy 

szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane 

mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w 

każdym czasie po przez przesłanie informacji poprzez e-mail bądź złożenie stosownego oświadczenia 

w sekretariacie CSW.  


