REGULAMIN
Imprezy Karnawałowej na Pływalni Anin - OSiR Wawer z firmą Lider Swim
4 luty 2018r., w godzinach 14:00 – 16:00
1. Zgłoszenia uczestników wyrażających chęć wzięcia udziału w Karnawałowej Imprezie pod
nazwą Aqua Karnawał odbywającej się na basenie Pływalni Anin będą przyjmowane w kasach
pływalni OSiR Wawer ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa do dnia 02.02.2018r.
2. W dniu Imprezy Karnawałowej:
- uczestnicy biorący udział w Aqua Karnawale zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia się
przed godziną 14:00 na płycie pływalni.
- uczestnicy biorący udział w zajęciach z Pierwszej Pomocy zobowiązani są do wcześniejszego
zgłoszenia się przed godziną 14:00 w recepcji fitness.
3. Uczestnicy wpisując się na Listy uczestnictwa potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem
Imprezy Karnawałowej oraz Regulaminem pływalni OSiR Wawer i Regulaminem zajęć dla grup
zorganizowanych, które dostępne są na stronie www.osir-wawer.warszawa.pl/plywalia/ i tym
samym akceptują powyższe Regulaminy.
4. Ilość miejsc jest ograniczona. Dlatego w przypadku rezygnacji z:
- Imprezy Karnawałowej Aqua Karnawał prosimy o poinformowanie o tym kas pływalni pod
nr tel. 22 443 00 93.
5. Uczestnicy biorący udział w Imprezie Karnawałowej wchodzą na zajęcia bezpłatnie.
6. Uczestnicy biorący udział w:
- zajęciach Aqua Karnawał odbywających się na pływalni zobowiązani są posiadać odpowiedni
strój kąpielowy i czepek,
- zajęciach z Pierwszej Pomocy powinni posiadać obuwie na zmianę (klapki, adidasy).
7. Opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami podczas Imprezy Karnawałowej pełnią ich
pełnoprawni opiekunowie.
8. Administratorem danych osobowych uczestników w zakresie uczestnictwa w Imprezie
Karnawałowej jest OSiR Wawer i firma Lider Swim.
9. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych – Zgłaszający/Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie,
uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Zgłaszającego przez
Organizatorów wyłącznie w celach prawidłowej realizacji oferty dotyczącej Imprezy Karnawałowej.
10. Zgłoszenie udziału w Imprezie Karnawałowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez
Zgłaszającego/Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Uczestnika dla potrzeb
prawidłowej realizacji oferty – w tym w formie fotorelacji - zdjęcia, nagrania – na stronie
internetowej www.liderswim.pl i www.osir-wawer.warszawa.pl oraz na stronie Facebook
Organizatorów oraz w celach marketingowych – w tym w formie zdjęć i nagrań z zawodów, na co
Zgłaszający/Uczestnik wyraża zgodę.

Plan Imprezy Karnawałowej

Aqua Karnawał dla dorosłych:
- zajęcia Aqua Karnawał dla dorosłych na dużym basenie - od 14:00 do 15:00
(ćwiczenia w wodzie przy muzyce).

Aqua Karnawał dla dzieci:
- zajęcia Aqua Karnawał dla dzieci i młodzieży na małym basenie - od 14:00 do 16:00
(gry, zabawy, ćwiczenia w wodzie przy muzyce).

Pierwsza Pomoc:
- zajęcia dla dzieci i dorosłych z pierwszej pomocy, z możliwością ćwiczeń na fantomach na sali
fitness (dwa bloki zajęć, każdy po godzinie).
- pierwszy blok od: 14:00 do 15:00
- drugi blok od: 15:00 do 16:00

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy !

