
Regulamin zajęć wakacyjnych Centrum Sportu Raszyn

1. Organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest Centrum Sportu Raszyn w Raszynie ul. Sportowa 30.
2. Celem zajęć sportowo-rekreacyjnych  jest:

 zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej,
 propagowanie aktywnego spędzenia czasu,
 zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji.

3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne są bezpłatne dla mieszkańców z terenu Gminy Raszyn.
4. Na obiekcie CSR są prowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne :

 pływanie
 piłka nożna
 taniec
 zajęcia rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu dla dorosłych. 

5. Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są na obiektach Centrum Sportu Raszyn:
 pływalni
 hali sportowej
 sali fitness w hali sportowej
 Parku Jordanowskim. 

6. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się według następującego harmonogramu:
a) pływanie – poniedziałek, środa, piątek

 Grupa I: 7-10 lat – 12.00-13.00
 Grupa II: 11-15 lat – 13.00-14.00

b) piłka nożna – poniedziałek, środa, piątek
 Grupa I: 7-10 lat – 10.00-11.00
 Grupa II: 11-15 lat – 11.00-12.00

       c) taniec – poniedziałek, środa, piątek
 Grupa I: 7-10 lat – 14.00-15.00
 Grupa II: 11-15 lat – 15.00-16.00

       d) zajęcia na świeżym powietrzu dla dorosłych – wtorek, czwartek 
 Grupa I : 17.30 – 18.15.

7. Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są przez trenera z odpowiednimi uprawnieniami.
8. Zajęcia sportowo-rekreacyjne rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach, a uczestnicy zajęć 

powinni być w szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, aby przebrani o wyznaczonej godzinie wchodzili na 
zajęcia.

9. Uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy.
10. Każdy rodzic i opiekun prawny oraz uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 

regulaminu ogólnego obiektu oraz regulaminu zajęć sportowo-rekreacyjnych.
11. Uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest możliwe po podpisaniu zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
12. Terminy zajęć sportowo-rekreacyjnych:

 I turnus: od 05.07 do 11.07
II turnus: od 12.07 do 18.07.

13. Zapisu można dokonać w kasach CSR w Raszynie przy ul. Sportowej 30 lub telefonicznie pod numerem:
 zapisy na basen i zajęcia na świeżym powietrzu: 22 720 19 16 wew. 17
 zapisy na piłkę nożną oraz taniec: 22 720 19 16 wew. 21.

14. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, numer telefonu, rodzaj zajęć oraz wybrany    
termin.

   15. Wpis na listę uczestników jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba jest zdrowa i nie ma przeciwskazań na 
udział w zajęciach.

16. Grupa dzieci jednorazowo biorących udział w zajęciach nie może przekraczać 10 osób, natomiast w zajęciach dla 
dorosłych 15 osób.

   17. Przy zapisie na kolejny turnus pierwszeństwo mają osoby nie biorące udziału w poprzednim turnusie. Ponowne 
uczestnictwo w zajęciach jest możliwe w przypadku dostępności wolnych miejsc. 



18. Uczestnik nie stosujący się do poleceń instruktora, oraz stwarzający zagrożenie dla innych uczestników może zostać
usunięty z zajęć a na jego miejsce zostanie wpisana kolejna osoba z listy rezerwowej.
19. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się z miejsca animacji.
20. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni .
21.Centrum Sportu Raszyn nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniach obiektów CSR.
22.Centrum Sportu Raszyn ma prawo odwołania zaplanowanych zajęć w przypadku organizacji imprez i 
wydarzeń sportowych oraz planowanych prac remontowych i konserwacyjnych.
23. Centrum Sportu Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 30, reprezentowane przez Dyrektora, jako

Administrator  danych,  przetwarza dane osobowe w zakresie  imienia  i  nazwisko rodzica /  opiekuna prawnego,
imienia  i  nazwiska  dziecka,  daty  urodzenie  uczestnika,  telefonu  kontaktowego,  adresu  email  -  zawartych  w
formularzu  zgłoszenia  i  oświadczeniu  do  zajęć  sportowo  rekreacyjnych  wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  i
organizacji zajęć.

24. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest konieczne do udziału w zajęciach.
25. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, 
usunięcia, uaktualnienia lub sprostowania
26.  Dane  będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne.  W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych  możliwy  jest  kontakt  z  wyznaczonym  w  CSR  Inspektorem  ochrony  danych  pod  adresem  e-mail:
basen@raszyn.pl
27. 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
28. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli narusza ono przepisy prawa, każdy ma prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
29. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania.
30.  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 
CSR lub przekazywane mediom.

31. 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.
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