
 CHO RZÓ W

MIEJSKI OŚRODEK
REKREACJI I SPORTU

REGULAMIN  

KURSÓW NAUKI I DOSKONALENIA 

PŁYWANIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

 „MORSIKI” 
 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem kursów nauki i doskonalenia pływania jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu z siedzibą  

w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113. 

CEL KURSU 

1. Nauczanie elementarnego pływania stylem dowolnym i grzbietowym. 

2. Doskonalenie pływania stylem grzbietowym i dowolnym, nauczanie stylem klasycznym i motylkowym. 

UCZESTNICTWO 

1. W kursie nauki lub doskonalenia pływania mogą brać udział dorośli oraz dzieci, które w momencie 

zapisu ukończyły 5 rok życia. 

2. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych (30godz. x 45 minut). Zajęcia mają charakter grupowy – 

maksymalna ilość w grupie -15 osób. 

ZGŁOSZENIA ORAZ OPŁATA  

1. Rejestracja elektroniczna uczestników kursu przyjmowana będzie od 23 grudnia 2020 do 17 stycznia 

2021 lub do wyczerpania miejsc. Formularz internetowy dostępny na 

http:/moris.chorzow.pl/zgloszenia/morsiki/. 

2. Aby potwierdzić zgłoszenie należy przejść do płatności zaliczki w wysokości 50 zł i dokończyć 

transakcję. 

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę. 

3. Koszt 30 –to godzinnego kursu nauki lub doskonalenia pływania wynosi 480 zł (cena zawiera VAT)  

 pomniejszony o wartość wpłaconej zaliczki. Wpłaty za kurs należy dokonać przed pierwszymi 

zajęciami (z wyłączeniem lekcji „0”). 

4. Płatności za kurs można dokonywać w kasie MORiS gotówką, kartą lub przelewem na konto 

Organizatora ING Bank Śląski 15 1050 1214 1000 0023 5305 7751 

ZWROTY 

1. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów za opuszczone zajęcia nauki i doskonalenia pływania oraz 

braku możliwości odrabiania opuszczonych zajęć. 

2. Zwrot odpłatności za kurs może nastąpić tylko w przypadku rezygnacji do 2-ch lekcji (zajęć) tylko na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego, przedstawionego Organizatorowi (jedynie do wglądu). 

Wpłacona kwota zostanie proporcjonalnie pomniejszona o wykorzystane zajęcia oraz opłaconą zaliczkę. 

3. W razie odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, kurs zostanie przedłużony o taką 

samą ilość jednostek lekcyjnych lub w przypadku braku możliwości przedłużenia nastąpi zwrot kosztów 

w kwocie 16,00 zł/godzinę zajęć. 

 

http://moris.chorzow.pl/zgloszenia/morsiki2019/


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego kurs oraz terminów zajęć. 

2. Wszystkie sugestie dotyczące kursu prosimy kierować przed lub po zakończeniu zajęć instruktorowi lub 

w Dziale Organizacji Imprez MORiS Chorzów pod numerem telefonu 32 2411 111. 

3. Skargi i wnioski można składać zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie 

https://moris.chorzow.pl/bip/dokument_2075.html  

4. Dokonanie zapisu na kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – pełna 

informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w załączniku nr 

1 do regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

7. Zgłoszenie oraz wpłata za kurs jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 

8. Uczestnik kursu nauki lub doskonalenia pływania zobowiązany jest do zapoznania się  

i przestrzegania regulaminu obiektu. 

 

https://moris.chorzow.pl/bip/dokument_2075.html


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. 

L Nr 119), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. 

Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 241 70 50 lub 

adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl  

3. Dane osobowe uczestników niepełnoletnich (imię i nazwisko, rok urodzenia), pełnoletnich (imię i nazwisko, e-mail, nr 

telefonu, adres zamieszkania) oraz dane osobowe opiekunów prawnych osób niepełnoletnich (imię i nazwisko, e-mail, nr 

telefonu, adres zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do organizacji i 

przeprowadzenia kursu oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd Miasta 

Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

- W związku z płatnością dokonywana za pośrednictwem Serwisu Dotpay informujemy, że Dotpay staje się 

administratorem danych osobowych opiekunów prawnych osób niepełnoletnich przekazanych przez MORiS bądź 

podanych bezpośrednio przez nich. Jest to, co najmniej adres email, jednakże w niektórych przypadkach może to być 

także imię, nazwisko oraz adres. Kontakt z Dotpay, w kwestiach związanych z przetwarzaniem tych danych możliwy jest 

pod +48 12 688 26 00 oraz bok@dotpay.pl. 

5. Dane osobowe uczestników kursu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:  

 art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) – 

organizacja kursu,  

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

w związku z art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – w zakresie wystawienia faktury, 

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów) – zgoda na przesyłanie informacji marketingowych dotyczących 

wydarzeń organizowanych przez MORiS. 

 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania wizerunku.  

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem 

wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram. (Spółka 

Facebook INC, California, USA przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i posiada certyfikat zgodności z 

RODO).  

8. Uczestnikom kursu przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,  

c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) cofnięcia 

zgody wyrażonej na przetwarzanie danych zebranych w związku z przesyłaniem informacji marketingowych w dowolnym 

momencie, co nie pozbawi Pani/Pana możliwości udziału w kursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane 

lub w inny sposób przekazane Administratorowi,  

10. Uczestnikom kursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

11. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem  

w kursie obejmuje także:  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika kursu, na liście startowej zawodów oraz w wynikach  publikowanych  w miejscu 

organizacji wydarzenia.  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o kursie 

oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział  

w kursie. 

 Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a jej niewyrażanie w żaden 

sposób nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w kursie.  

 Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie kursu oraz zapoznaniem się z informacją 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

 W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia musi dokonać osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

mailto:iodo@moris.chorzow.pl

