Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
REGULAMIN LETNIEJ STREFY REKREACJI
NA PLAŻY MIEJSKIEJ „PONIATÓWKA”
Część ogólna
1. Letnia Strefa Rekreacji zwana dalej Strefą jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy
zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy
ul. Rozbrat 26 w Warszawie w ramach Ośrodka Stegny zwanym dalej Administratorem.
2. Strefa czynna jest codziennie od godz. 10.00 do godz. 22.00 w sezonie letnim (okres działania
Strefy uzależniony jest od warunków atmosferycznych).
3. W skład Strefy Rekreacji wchodzą: 4 boiska sezonowe, 1 boisko do beach soccera z trybuną na
200 osób oraz strefa kalisteniki zlokalizowana poza ogrodzeniem Strefy, tuż przy pomieszczeniach obsługi.
Urządzenia street workout znajdujące się w strefie kalisteniki przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń
fizycznych. Uczestnicy korzystają z urządzeń street workout w godzinach funkcjonowania Strefy
na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem pkt 4 Regulaminu użytkowania street workout,
stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych np. opadów deszczu, silnego wiatru lub w przypadku
wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń technicznych bądź istotnych przyczyn organizacyjnych m.in. organizacja
turniejów i zawodów sportowych, część lub całość Strefy może być czasowo wyłączona z eksploatacji.
5. Osoby wchodzące na teren Strefy są zobowiązane zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz
ściśle się do niego stosować.
6. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień niniejszego
Regulaminu będą usuwane ze Strefy.
7. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp do Strefy ze względu na ilość osób korzystających
ze Strefy.
8. Na terenie Strefy obowiązuje całkowity zakaz:
•
spożywania napojów alkoholowych, zażywania używek i środków odurzających oraz palenia
tytoniu i papierosów elektronicznych;
•
wprowadzania zwierząt;
•
używania na terenie Strefy sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem boisk bez
wcześniejszego ustalenia z Administratorem;
•
wprowadzania pojazdów oraz wszelkich przedmiotów i sprzętu utrudniających komunikację
bądź mogących uszkodzić elementy wyposażenia;
•
wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, ostrych przedmiotów i innych mogących stwarzać
zagrożenie dla użytkowników Strefy;
•
korzystania z urządzeń sportowych i innego wyposażenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
•
przechodzenia przez ogrodzenia i wchodzenia na elementy wyposażenia boisk;
•
przeszkadzania innym użytkownikom Strefy;
•
niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu Strefy;
•
używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe;
•
stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających ze Strefy;
•
ustawiania i korzystania z urządzeń do grillowania.
9. Wejście na teren Strefy jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
Zasady korzystania
10. Ze Strefy korzystać mogą osoby dorosłe i młodzież. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Strefie
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
11. Korzystanie ze Strefy przez grupy zorganizowane wymaga wcześniejszego zgłoszenia i rezerwacji.

12. Ze Strefy należy korzystać w stroju sportowym, bez obuwia lub w obuwiu sportowym na płaskiej
i miękkiej podeszwie.
13. Za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych odpowiada
opiekun grupy lub jej organizator.
14. Osoby korzystające ze Strefy indywidualnie robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą
ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność
taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
15. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie
z nich w czasie rekreacji odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.
16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po
uzyskaniu zgody lekarza.
17. Przed rozpoczęciem zajęć lub gry należy sprawdzić stan techniczny oraz bezpieczeństwo urządzeń
z których zamierza się korzystać. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić
nizwłocznie pracowników obsługi i bezwzględnie nie podejmować zajęć.
18. Osoby korzystające ze Strefy zobowiązane są do podporządkowania się do poleceń służb porządkowych
i pracowników obsługi Strefy.
19. Administrator może kontrolować prowadzone zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać
dalszego korzystania ze Strefy.
20. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba
korzystająca powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników obsługi Strefy.
21. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia lub sprzętu
ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób niepełnoletnich
odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
22. Za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie Strefy, SCS AKTYWNA WARSZAWA
nie ponosi odpowiedzialności.
23. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji
promocyjnych na terenie Strefy wymaga formalnego zgłoszenia do Administratora i uzyskania
jego zgody.
Monitoring
24. Na terenie Strefy funkcjonuje monitoring wizyjny CCTV przeznaczony do obserwowania i rejestrowania
wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób przebywających na obiekcie oraz możliwości powstania
szkód w odniesieniu do dóbr oraz mienia publicznego i prywatnego. Monitoring wizyjny objęty jest regulaminem.
25. System monitoringu pozwala na dokumentowanie zachowań związanych utrzymaniem standardów
bezpieczeństwa i sposobów zapobiegania wypadkom oraz udzielania pomocy osobom w stanie
zagrożenia życia i zdrowia. Stanowi dowód w sprawie, pozwala na ustalenie stanu i czasu
wszelkich zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny.
26. Rejestrator oraz zewnętrzne nośniki systemu są zabezpieczone przed dostępem i ingerencją
osób postronnych.
27. Wideo nadzór funkcjonuje całodobowo.
28. W przypadku zdarzeń podczas których istnieje podejrzenie, że mogło dojść do naruszenia ładu
i porządku publicznego, zagrożenia życia, uszczerbku na zdrowiu bądź powstania szkody w mieniu
zarejestrowane wydarzenie może zostać przeniesione na elektroniczny nośnik pamięci i jako
dowód w sprawie stanowić materiał służący wyjaśnieniu sprawy bądź przekazany odpowiednim służbom.
29. Zarejestrowany zapis, o którym mowa w p. 25., przechowywany jest tylko do czasu wyjaśnienia
sprawy lub zakończenia stosownego postępowania. Po tym czasie zarejestrowane dane zostają
trwale usunięte

Ochrona danych osobowych
30. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jednostka
budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Rozbrat 26.
31. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z SCSAW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
32. Dane osobowe osób korzystających ze Strefy mogą być przetwarzane w poniższych celach:
a. organizacji zajęć i imprez dane mogą być przewarzane wyłącznie w celach nie wykraczających
poza czynności związane z organizacją i promocją takich jak rejestracja i zapisy, informacja
telefoniczna i za pomocą poczty elektronicznej, prowa dzenie dzienników zajęć i imprez.
b. realizacji ciążących na SCS AW obowiązków prawnych m.in. wystawiania i przechowywania
faktur oraz dokumentów księgowych, celach windykacyjnych i dochodzenia roszczeń, obowiązków
podatkowych itp.
c. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f)
RODO, w zakresie wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny CCTV.
33. Wizerunek osób przebywających na obiekcie może być utrwalony i rozpowszechniony w celach
reklamowych i promocyjnych w odniesieniu do imprez oraz bieżącej działalności.
34. Utrwalanie w celu rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby bądź osób a nie samej działalności,
dokumentowanie poprzez wykorzystanie rejestracji wizyjnej zaistniałego zdarzenia podczas przebywania
na nim osób postronnych, przetwarnie wizerunku w celach marketingowych wymaga uzyskania
dodatkowej zgody osoby której wymieniony przypadek dotyczy.
35. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
• dla celu przetwarzania wskazanego w pkt. 32 a) i b) - do czasu wypełnienia celu przetwarzania
danych, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
• dla celu przetwarzania wskazanego w pkt. 32 c) - obraz przechowywany jest przez okres 30
dni po czym zostaje nadpisany.
36. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z usług których SCS AW korzysta realizując swoją
statutową działalność oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
37. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) i nie są wykorzystywane do profilowania osób.
38. Dostęp do danych osobowych nie może być ograniczony tak jak prawo do sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
39. Dane osobowe na wniosek osoby której one dotyczą mogą zostać przeniesione do innego administratora
danych.
40. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy
RODO przysługuje prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Postanowienia końcowe
41. Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Ośrodka Stegny lub pocztą e-mail na adres:
stegny@aktywnawarszawa.waw.pl Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane.
42. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
Instrukcji użytkowania street workout parku nie będą rozpatrywane.
43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego
Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26.

