REGULAMIN
PŁYWALNI
SPA/Wellness
1. Pływalnia jest zarządzana przez J&J SPORT CENTER Hajtek Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie
przy ul. Winnickiej 40.
2. Obiekt czynny jest w dniach: poniedziałek – piątek: 8:00 – 22:00, sobota – niedziela (święta):
8.00 – 21.45.
3. Czas przebywania na terenie pływalni wynosi 45 min (bez czasu na przebieranie).
4. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z treścią REGULAMINU.
5. Osoby naruszające punkty RERULAMINU i nie stosujące się do zaleceń RATOWNIKA oraz
obsługi, mogą zostać wyproszone z terenu Ośrodka.
6. Dla dzieci do 4 lat wstęp bezpłatny, przy czym wymagana jest obecność pełnoletniego
opiekuna, który ma obowiązek wykupienia biletu wg cennika usług.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8. Dzieci w wieku od 8 do 15 roku zycia mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie za
pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
9. Za zajęcia grup zorganizowanych (szkolne i przedszkolne) oraz szkółki pływackiej odpowiada
organizator zajęć – Firma DELFIN.
10. Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia pływania poza
szkółką pływacką „DELFIN”. Zakaz dotyczy również członków rodziny.
11. Zajęcia grupowe oraz klienci indywidualni mogą korzystać z pływalni tylko w obecności
Instruktora i Ratownika.
12. Na pływalni obowiązują czepki i strój kąpielowy.
- całkowity zakaz wejścia w ubraniu.
- klapki i ręczniki należy zostawić w szatni przed „nogomyjkami”.
13. Przed STREFĄ SANITARNĄ obowiązuje bezwzględny NAKAZ zmiany obuwia.
14. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz :
- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
- palenia tytoniu;
- wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających;
- wnoszenie szklanych opakowań, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
- biegania;
- skakania;
- spożywania jedzenia i napojów oraz gum do żucia;
- niszczenia wyposażenia;
- zanieczyszczania wody;
- filmowania i robienia zdjęć.
15. Zabrania się korzystania z pływalni, jacuzzi i sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują
na: choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany , brak higieny
osobistej, padaczkę, zaburzenia układu krążeniowego i oddechowego, agresywne
zachowanie.
16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością
(bądź po konsultacji z lekarzem). Za skutki zdrowotne tych osób właściciel nie ponosi
odpowiedzialności.
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17. Za zniszczenia elementów wyposażenia obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości
szkody.
18. Właściciel nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
19. Na teren pływalni zabrania się wprowadzania zwierząt.
20. Skargi i wnioski można zgłaszać w godz. 12.00 – 15.00 w pokoju Menadżera lub pod adresem
recepcja@jjsportcenter.pl.
21. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania porządku, niezakłócania
korzystania z pływalni innym osobom, a także kulturalnego zachowania. Osoby zakłócający
porządek publiczny lub zachowujące się w sposób naganny mogą zostać wyproszone z terenu
Ośrodka. W takim wypadku osobie korzystającej z pływalni nie przysługuje zwrot należności za
bilet.
22. Osoby naruszające punkty REGULAMINU i nie stosujące się do zaleceń RATOWNIKA i obsługi,
mogą zostać wyproszone z terenu Ośrodka bez zwrotu kosztów za bilet.

Regulamin „BRODZIKA” dla dzieci do 5 roku życia
Wstęp do basenu i brodzika z płytką wodą dla dzieci do 5 roku życia wyłącznie w specjalnych do
tego przeznaczonych nieprzemakalnych pampersach.
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Informacja Przetwarzania danych osobowych RODO.
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest J&J Sport Center-Hajtek Spółka jawna z siedzibą w
Krakowie przy ul. Winnicka 40 (dalej jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem ochrony danych w J&J Sport CenterHajtek Spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Winnicka 40 jest Pan Jarosław Koza, adres e-mail:
boiska@jjsportcenter.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz operacyjnych niezbędnych
do wykonania umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat/10lat/nieokreślony.
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO;
7. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klient powinien kontaktować się pod
adresem: boiska@jjsportcenter.pl.
8. Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Dziękujemy i życzymy miłego wypoczynku w J&J Sport Center
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