
Regulamin zajęć Aqua Spinning, Jump i Aerobik 

I. Postanowienia ogólne 

1. Zajęcia Aqua prowadzone są na basenie przy Pl. Powstańców Śląskich 1. 

2. Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na 

basenie oraz stronie internetowej. 

3. Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły karnet, jednorazową wejściówkę lub 

posiadają karty sportowo-rekreacyjne honorowane na naszych zajęciach. 

4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z oświadczeniem o braku jakichkolwiek 

przeciwskazań do udziału w zajęciach. 

5. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek innych problemów podczas zajęć 

należy zaprzestać uczestnictwa w ćwiczeniach oraz niezwłocznie poinformować 

prowadzącego zajęcia. 

II. Karnety 

1. Karnety są ważne od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. 

2. Koszt jednych zajęć Aqua Spinning, Jump w karnecie wynosi 20 zł.  

3. Koszt jednych zajęć Aqua Aerobiku w karnecie wynosi normalny – 18 zł oraz ulgowy 

– 13 zł. 

4. Wartość karnetu ustala się na podstawie ilości zajęć w danym miesiącu rozliczeniowym.  

Przykład 1: Miesiąc ma pięć poniedziałków. Zapisując się na zajęcia Aqua Spinning 

jeden raz w tygodniu w poniedziałki koszt karnetu wyniesie 100 zł (5x20zł).  

Przykład 2: Miesiąc ma pięć poniedziałków i cztery środy. Zapisując się na zajęcia 

(Aqua Spinning i Aqua Jump) dwa razy w tygodniu w poniedziałki i w środy koszt 

karnetu wyniesie 180 zł (9x20zł) 

Przykład 3: Miesiąc ma pięć piątków. Zapisując się na zajęcia koszt karnetu wyniesie 

90 zł (5x18zł) lub 65 zł ulgowy (5x13 zł)).  

5. Zakup karnetów możliwy jest: 

a. W przedsprzedaży poprzez naszą stronę internetową od 20. Dnia każdego 

miesiąca od godz. 12:00 (od 20 lutego na marzec, od 20 marca na kwiecień itd.). 

b. w kasie basenu będzie możliwy od 1. dnia miesiąca - do sprzedaży trafią karnety, 

które nie zostały wykupione w systemie przedsprzedaży on-line. 

6. Niewykorzystane zajęcia w ramach karnetu przepadają – bez możliwości przełożenia. 

7. Osoby z wykupionymi karnetami proszone są o podejście do kasy najpóźniej 5 minut 

przed rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym wypadku, miejsce może zostać przekazane 

następnej osobie oczekującej w kolejce. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania regulaminu 

obowiązującego w obiekcie, a w szczególności: 

a. Do szatni wchodzi się obowiązkowo w zmiennym obuwiu (czyste klapki). 

b. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się (mydło, 

szampon) pod natryskiem. 

c. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz 

czepku kąpielowego całkowicie zasłaniającego włosy. 

2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu 

rozstrzyga Dyrektor MORiS. 

Regulamin zatwierdzony 

przez Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Rekreacji i Sportu 



Regulamin zajęć Aqua Aerobik 

I. Postanowienia ogólne 

1. Zajęcia Aqua prowadzone są na basenie KS Hajduki przy ul. Granicznej 92 w 

Chorzowie. 

2. Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na 

basenie oraz stronie internetowej. 

3. Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły karnet, jednorazową wejściówkę lub 

posiadają karty sportowo-rekreacyjne honorowane na naszych zajęciach. 

4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z oświadczeniem o braku jakichkolwiek 

przeciwskazań do udziału w zajęciach. 

5. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek innych problemów podczas zajęć 

należy zaprzestać uczestnictwa w ćwiczeniach oraz niezwłocznie poinformować 

prowadzącego zajęcia. 

II. Karnety 

1. Karnety są ważne od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. 

2. Koszt jednych zajęć Aqua Aerobiku w karnecie wynosi normalny – 18 zł oraz ulgowy 

– 13 zł. Cena karnetu uzależniona jest od ilości zajęć w danym miesiącu. 

3. Wartość karnetu ustala się na podstawie ilości zajęć w danym miesiącu rozliczeniowym.  

Przykład 1: Miesiąc ma pięć wtorków. Zapisując się na zajęcia Aqua Aerobik jeden raz 

w tygodniu we wtorki koszt karnetu wyniesie 90 zł (5x18zł) lub 65 zł ulgowy (5x13zł) 

Przykład 2: Miesiąc ma pięć wtorków i cztery czwartki. Zapisując się na zajęcia Aqua 

Aerobik dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki koszt karnetu wyniesie 162 zł 

(9x18zł) lub 117 zł ulgowy (9x13 zł) 

4. Zakup karnetów możliwy jest: 

a. W przedsprzedaży poprzez naszą stronę internetową od 20. dnia każdego 

miesiąca od godz. 12:00 (od 20 lutego na marzec, od 20 marca na kwiecień itd.). 

b. w kasie basenu będzie możliwy od 1. dnia miesiąca - do sprzedaży trafią karnety, 

które nie zostały wykupione w systemie przedsprzedaży on-line. 

5. Niewykorzystane zajęcia w ramach karnetu przepadają – bez możliwości przełożenia. 

6. Osoby z wykupionymi karnetami proszone są o podejście do kasy najpóźniej 5 minut 

przed rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym wypadku, miejsce może zostać przekazane 

następnej osobie oczekującej w kolejce. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania regulaminu 

obowiązującego w  obiekcie, a w szczególności: 

a. Do szatni wchodzi się obowiązkowo w zmiennym obuwiu (czyste klapki). 

b. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się (mydło, 

szampon) pod natryskiem. 

c. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz 

czepku kąpielowego całkowicie zasłaniającego włosy. 

2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu 

rozstrzyga Dyrektor MORiS. 
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INFORMACJA O OCHRONIE 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 jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w 

Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod wyżej 

wymienionym adresem lub pod adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl. 

3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu 

Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, w celach i zakresie niezbędnym do 

wydania i korzystania z karnetu. 

4. Odbiorcami danych osobowych są: kancelaria prawna, firmy obsługujące system 

kadrowo-księgowy MORIS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Chorzów, firma 

ochroniarska, 

- W związku z płatnością dokonywaną za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 

informujemy, że PayPro S.A. staje się administratorem danych osobowych Klienta 

przekazanych przez MORiS bądź podanych bezpośrednio przez Klienta. Jest to co 

najmniej adres email, jednakże w niektórych przypadkach może to być także imię, 

nazwisko oraz adres. Kontakt z PayPro, w kwestiach związanych z przetwarzaniem tych 

danych możliwy jest pod +48 61 642 93 44 oraz poprzez formularz kontaktowy. 

5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Klientów 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 oraz 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. 

7. Klientom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 

usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) przenoszenia danych. 

8. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne 

wskazanie swoich żądań przesłanych na adres Administratora. 

9. Klientom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zakup 

karnetu drogą elektroniczną. Istnieje również możliwość zakupu karnetu w wersji 

papierowej w kasie basenu (tylko w przypadku dostępności karnetów po 

przedsprzedaży) 
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