REGULAMIN PROJEKTU
pn. „BEZPŁATNE PŁYWANIE NA PINGWINIE DLA DZIECI
I DOROSŁYCH Z BEMOWA” W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO 2022 NR 169
1. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dzielnica Bemowo m. st. Warszawy, zwana w dalszej
części Regulaminu „Dzielnicą”.
2. Bezpłatne pływanie, zwane dalej „Projektem”, organizowane jest w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2022.
3. Projekt prowadzony jest w obiekcie Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3a
w Warszawie pod nadzorem wykwalikowanej kadry ratowniczej.
4. Projekt prowadzony jest w okresie od 02 kwietnia 2022 r. do 18 grudnia 2022 r.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz godzin realizacji projektu
6. Osobami uprawnionymi do korzystania z projektu są dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe,
zwani dalej „Uczestnikami”.
7. Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie OSiR Bemowo:
http://www.osirbemowo.pl/budzet-obywatelski-2022

8. O zakwalifikowaniu się do projektu Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na
adres wskazany w formularzu
9. Projekt realizowany jest w 4 cyklach, w których odbywa się 6 wejść.
10. Uczestnik każdorazowo może skorzystać z trzech torów na basenie sportowym oraz
małego basenu, zgodnie z grafikiem Pływalni „Pingwin”.
11. Każdorazowe wejście to 45 minut plus 15 minut na przebranie. Po upływie czasu
obowiązuje dopłata zgodnie z Cennikiem Pływalni. Czas liczony jest od momentu pobrania
kluczyka do szatni mokrej (transpondera).
12. Z małego basenu może skorzystać dziecko do 13 roku życia wraz opiekunem.
13. Z basenu sportowego może skorzystać młodzież od 13 roku życia i dorośli.
14. Osoby korzystające z basenu sportowego muszą posiadać minimum podstawowe
umiejętności pływackie.
15. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.
a) Wejścia na mały basen: przewidywana liczba osób to 7 dzieci i 7 opiekunów,
maksymalna liczba osób podczas jednego wejścia to 14.
b) Wejścia na tory na basen sportowy: 24 osoby, (8 osób na 1 torze).
16. Każdy Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego cyklu projektowego.
17. Przed wejściem każdorazowo będzie sprawdzana lista obecności, w związku z czym każdy
Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.
18. W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby wpisane na listę Uczestników projektu.
19. Uczestnik projektu ma prawo do dwóch nieobecności w wybranym cyklu. Przekroczenie
tego limitu może skutkować skreśleniem z lity.
20. Organizator nie przewiduje usprawiedliwienia nieobecności.
21. Niewykorzystane wejścia po skończonym cyklu przepadają.
22. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego na
stronie www.osirbemowo.pl

23. Uczestnik projektu ma obowiązek zaakceptować regulaminy oraz oświadczenia, które
dostępne są przy wypełnianiu formularza.
24. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Obiektu w którym
realizowany jest projekt i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
25. Szczegóły i informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie
www.osirbemowo.pl.
26. Kontakt w sprawie zajęć:
Administracja Pływalni „Pingwin” e-mail:
administracja@osirbemowo.pl
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor
OSiR Bemowo.
28. Skargi i wnioski można zgłaszać w Sekretariacie OSiR Bemowo przy ul. Obrońców
Tobruku 40 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@osirbemowo.pl

