
Regulamin korzystania z Wodnego Placu Zabaw 
 

1. Wodny Plac Zabaw jest integralną częścią Miejskiego Kompleksu Odkrytych Basenów 
Rekreacyjnych MOSiR w Mielcu ( „zwanych dalej Kompleksem”), na terenie którego 
obowiązują postanowienia Regulaminu Wodnego Placu Zabaw ( zwanego dalej 
„Regulaminem”). 

2. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw (zwanego dalej „Placem Wodnym”) 
zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania 
zawartych w nim postanowień oraz do zapoznania się z instrukcjami użytkowania atrakcji Placu 
Wodnego i innych urządzeń oraz stosowania się do ich zapisów. 

3. Wodny Plac Zabaw czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 19.00 
oraz w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 19:00. 

4. Wodny Plac Zabaw jest obiektem rekreacyjnym, stanowiącym własność Gminy Miejskiej 
Mielec. 

5. Zarządzanie Wodnym Placem Zabaw powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 
Mielcu, zwanym dalej MOSiR Mielec, z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Solskiego 1. 

6. W godzinach otwarcia Kompleksu do wstępu na Plac Wodny upoważnia zakupiony bilet 
wstępu do Kompleksu, zgodnie z  cennikiem ( brak dodatkowych opłat za korzystanie z 
Wodnego Placu Zabaw). Osoby korzystające tylko z Wodnego Placu Zabaw, wchodzące przez 
wejście Wodnego Placu Zabaw i są zobowiązane do zakupu biletu wstępu w kasie basenowej. 
Dzieci do lat trzech wstęp wolny. 

7. Zakup biletów wstępu jest traktowany jako akceptacja niniejszego Regulaminu. 
8. Kompleks basenów jest monitorowany w sposób ciągły. 
9. Wejście na teren Wodnego Placu Zabaw stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego 

wizerunku w relacji foto i video zrealizowanej na terenie Kompleksu. Zarządca obiektu 
oświadcza, że materiały foto i video wykonane na terenie Kompleksu będą wykorzystywane w 
działaniach promocyjnych obiektu, na co osoba wchodząca na teren Kompleksu wyraża zgodę. 
Osobom przebywającym na terenie Kompleksu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 
wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie. 

10. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
11. Zarządca Kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione oraz 

pozostawione bez nadzoru. 
12. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod stałą opieką 

pełnoletnich opiekunów.  
13. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli. 

Dzieci w wieku do lat 3 obowiązkowo, przy korzystaniu z Wodnego Placu Zabaw powinny być 
ubrane w pieluchy do kąpieli. 

14. Zarządca Kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz wypadki spowodowane nie 
przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań 
obsługi Kompleksu. 

15. Koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika ponosi on sam, a w przypadku 
osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun. 

16. Przed użytkowaniem Wodnego Placu Zabaw należy obowiązkowo spłukać ciało pod 
prysznicem i zdjąć biżuterię, zwłaszcza zegarki, bransoletki, pierścionki. 

17. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się: 
a. Używania urządzeń Placu Zabaw niezgodnie z ich przeznaczeniem; 



b. Przebywania w obuwiu, za wyjątkiem klapków kąpielowych; 
c. Wprowadzania zwierząt, rowerów, hulajnóg i innych pojazdów 
d. Skakania z elementów wyposażenia na elementy Wodnego Placu Zabaw lub z 

elementów Wodnego Placu na elementy wyposażenia oraz wspinania się na 
urządzenia;  

e. Zachowywania się  w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób 
oraz w sposób powszechnie uznawany za nieobyczajny; 

f. Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających 
itp.; 

g. Wnoszenia szklanych przedmiotów oraz wszelkich niebezpiecznych narzędzi; 
h. Palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów; 
i. Wnoszenia i spożywania alkoholu; 
j. Używania środków czystości typu mydło, żel, szampon, itp. – poza prysznicami w 

szatniach; 
k. Zanieczyszczenia wody; 
l. Wchodzenia na elementy konstrukcyjne urządzeń; 
m. Korzystania z Wodnego Placu  osobom z otwartymi ranami ciała, z chorobami 

zakaźnymi lub chorobami skórno – wenerycznymi; 
18. O wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania urządzeń 

należy natychmiast powiadomić obsługę Kompleksu. 
19. Zarządca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Wodnego Placu Zabaw ze względu na: 

a. Konieczną do utrzymania czystości przerwę technologiczną; 
b. Złe warunki atmosferyczne; 
c. Konieczne prace techniczne lub inne. 

20. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy Kompleksu. Wszystkie 
osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich 
poleceń. 

21. Pracownicy Kompleksu mają prawo wezwać do opuszczenia Wodnego Placu Zabaw lub nawet 
całego Kompleksu, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu, 
wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, Regulamin lub regulaminu Wodnego Placu. 
W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługi świadczone na terenie Kompleksu 
zgodnie z cennikami, a już uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.  

22. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu z 
siedzibą przy ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne 
do realizacji usługi. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mielcu pod adresem poczty elektronicznej:  iodo@mosir.mielec.pl 

23. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kompleksu oraz 
zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d oraz art. 6 ust. 1 pkt e (RODO).  

24. Dane osobowe przechowywane będą do 30 dni od dnia nagrania. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w 
sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.  

25. Klient ma prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania 
przetwarzanych swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

26. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. 



27. Przebywanie na terenie Kompleksu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych 
osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 23. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych 
danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Kompleksu. 

 


