REGULAMIN BILETU INSTRUKTORSKIEGO
ważny od 6 kwietnia 2021 r.
1. Osoby prowadzące zajęcia obejmujące elementy nauki oraz doskonalenia pływania,
rehabilitacji itp. zwane dalej: instruktor na basenach TOSiR Park Wodny przy ul.
Piłsudskiego 30 i Miejskim Domu Sportu przy ul. Traugutta 5a w Tarnowie ,
zobowiązane są do zakupu BILETU INSTRUKTORSKIEGO zgodnie
z obowiązującym cennikiem .
2. Uprawnionymi do zakupu biletu instruktorskiego są osoby, które uzyskały uprzednio
pisemną zgodę Dyrektora TOSiR na prowadzenie zajęć.
3. Osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie zajęć powinna przedłożyć do
wglądu uprawnienia instruktorskie , zaświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej.
4. Instruktor prowadzi zajęcia na własną odpowiedzialność i posiada stosowne
ubezpieczenia obejmujące zakres prowadzonej działalności.
5. Zakup biletu instruktorskiego nie jest równoznaczny z rezerwacją powierzchni basenowej
umożliwiającej prowadzenie zajęć. Instruktor korzysta z basenu na zasadach ogólnych.
6. Identyfikatorem instruktora będzie zegarek innego koloru zielonego założony na
nadgarstek. Usunięcie zegarka nastąpi po zakończeniu zajęć i wyjściu z hali basenu.
7. Instruktorzy prowadzący zajęcia, a nie posiadający założonego zegarka zostaną
usunięci z obiektu.
8. Zakup biletu instruktorskiego jest równoznaczny z:
• uiszczeniem opłaty instruktorskiej za jedną godzinę , karty abonamentowej 10
godzinnej lub opłaty miesięcznej imiennej wraz z osoba która w razie choroby
bądź innego zdarzenia losowego będzie zastępować beneficjenta opłaty . Opłata
miesięczna umożliwia prowadzenie zajęć tylko jednej osobie.
W przypadku nadużywania zastępstw , karta będzie zatrzymywana bez zwrotu
poniesionych kosztów oraz zostanie cofnięta zgoda na prowadzenie zajęć .
•
•
•

akceptacją regulaminów obowiązujących na obiekcie .
akceptacją oświadczeń o posiadaniu odpowiednich uprawnień do prowadzenia
tego typu działalności.
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)
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