REGULAMIN
Korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany”

Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” wraz z Jeziorem Paprocańskim jest własnością Gminy Miejskiej
Tychy. Administratorem w imieniu Miasta jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach,
Aleja Marszałka Piłsudskiego 12, tel.: (32) 661 16 80
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Ośrodek pełni rolę całorocznego, wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji.
1.2. Dopuszcza się jazdę na rowerach po alejkach przy zachowaniu bezwzględnego pierwszeństwa
osób pieszych.
1.3. Uprawianie sportu wędkarskiego odbywa się na zasadach określonych regulaminem PZW.
1.4. Na wodzie obowiązują zasady zgodne z przepisami żeglugowymi na śródlądowych drogach
wodnych.
1.5. Imprezy i zawody organizowane na akwenie mogą odbywać się wyłącznie po wcześniejszym
zgłoszeniu i uzgodnieniu z administratorem, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
1.6. Administrator może wprowadzić ograniczenia korzystania z akwenu dla jednostek pływających
i osób uprawiających sport wędkarski.
1.7. Kąpiel dozwolona jest w miejscach strzeżonych, oznaczonych bojami.
1.8. Zasady korzystania z przystani wodnych, kąpieliska oraz placów zabaw regulują odrębne
regulaminy.
2. ZABRABIA SIĘ:
a) Spożywania napojów alkoholowych poza miejscami wyznaczonymi.
b) Zakaz używania otwartego ognia m.in. rozpalania grillów.
c) Wprowadzania na teren jeziora jednostek pływających o napędzie motorowym,
za wyjątkiem motorówek ratowniczych i policyjnych.
d) Wpływania sprzętem pływającym w strefę: kąpiących się, uprawiających sport wędkarski,
a także w obszar toru kajakowego w czasie treningów lub zawodów sportowych.
e) Wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Ośrodka oraz terenów przyległych do jeziora
za wyjątkiem specjalnych zezwoleń wydawanych przez MOSiR.
f) Przebywania na wyspach.
g) Osobom postronnym przebywania na urządzeniach hydrotechnicznych (jazy, śluzy, rejony
dopływów, pomosty).
h) Rozbijania namiotów.
i) Niszczenia sprzętu, zieleni i pomieszczeń użyteczność publicznej oraz zanieczyszczenia
plaży, jeziora, linii brzegowej oraz terenu przyległego.
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS PRZEBYWANIA NA
TERENIE OBIEKTU:
3.1. MOSiR utrwalana na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć
i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie
osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania
obiektu, imprez na nim organizowanych oraz innych imprez MOSiR, a także ew. sponsorów.
3.2. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może
być również utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby przebywające na obiekcie, za które
MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać
na terenie obiektu.
3.3. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku
konkretnych osób, a nie samej działalności obiektu i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia podczas
przebywania na nim osób fizycznych, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda.

3.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także
na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy
współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obiektu jest całkowicie dobrowolne.
3.5. Każda osoba fizyczna przebywająca na obiekcie przyjmuje do wiadomości, że ma prawo
przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje
żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości
odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały przekazane np. mediom
społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona
zgoda obowiązuje.
Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie,
do momentu zakończenia tej sprawy.
3.6. MOSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne
na obiekcie bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa
do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie
na ich udostępnianie w Internecie.
4.7. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek
danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie obiektu
w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.
5.8. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej
w zakładce „Regulaminy i obowiązek informacyjny”

www.mosir.tychy.pl

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
4.1. Ewentualne skargi i wnioski zgłaszać do kierownika OW Paprocany lub Dyrektora MOSiR
w Tychach.
4.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa
4.3. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą pociągane do odpowiedzialności
w trybie i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

Zatwierdził Dyrektor MOSiR Tychy

