
 

 

 

REGULAMIN MORSOWANIA 

1. Morsowanie odbywa się w soboty, począwszy od listopada do marca następnego roku  

w godzinach: 9:00 – 9:30 na basenie sportowym zewnętrznym, pod warunkiem, że grupa 

osób morsujących będzie liczyła nie mniej niż 15 osób.  

2. Morsowanie jest bezpłatne.  

3. Zbiórka uczestników morsowania odbywa się o godz. 8:45 w holu głównym Aquaparku. Po 

podpisaniu stosownych dokumentów zebrana grupa prowadzona jest przez pracownika 

Aquaparku na teren zewnętrzny bez możliwości korzystania z szatni. 

4. W morsowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. 

5. Zgłoszenia grup, które chcą skorzystać z morsowania należy dokonywać telefonicznie pod 

numerem telefonu 42 683 44 89 lub mailowo: marketing@aquapark.lodz.pl, najpóźniej do 

godziny 12:00 w piątek poprzedzający dzień, na który dokonywane jest zgłoszenie grupy.  

6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

6.1. Aquapark nie odpowiada za osoby korzystające z basenu zewnętrznego w ramach 

morsowania, w szczególności ich przygotowanie do tzw. morsowania lub jego brak oraz 

ewentualne następstwa tej okoliczności. Skorzystanie z morsowania odbywa się na własne 

ryzyko osoby je realizującej. 

6.2. Na czas morsowania Aquapark zapewnia ratownika wodnego oraz zabezpieczenie 

medyczne. 

6.3. Każda osoba korzystająca z basenu zewnętrznego Aquaparku bierze udział  

w morsowaniu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i zaświadcza to własnoręcznym 

podpisem na specjalnym formularzu w punkcie zbiórki grupy. 

6.4. PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO MORSOWANIA to między innymi: choroby serca 

i układu krążenia, zaburzenia w krążeniu krwi, nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych 

rozległe zmiany żylakowe, choroby nerek i wątroby, cukrzyca, niektóre zaburzenia 

psychiczne, borelioza i padaczka. W razie wątpliwości lub występowania choroby przewlekłej 

przed zakupem biletu należy skonsultować się z lekarzem. 

6.5. Podczas morsowania zalecane jest posiadanie rękawiczek i nakrycia głowy. 

6.6. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu Aquaparku FALA musi przestrzegać 

wewnętrznie obowiązujących regulacji, ustalonych w niniejszym dokumencie postanowień  

i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń pracowników obsługi.  

6.7. W związku z możliwością fotografowania i filmowania, uczestnicy morsowania mogą 

wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Aquapark do celów 

promocyjno-reklamowych. 
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6.8. Aquapark ma prawo wyprosić z terenu obiektu Aquaparku FALA osobę, której 

zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, bądź osobę której 

zachowanie mogłoby zagrażać innym morsującym i pozostałym klientom Aquaparku. Osobie 

takiej nie przysługuje wówczas prawo zwrotu pieniędzy za bilet, jeśli takowy zakupiła. 

6.9. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy uczestników 

morsowania, w tym wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa. 

6.10. Uczestnictwo w morsowaniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 

Regulaminu Ogólnego Obiektu. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA MORSOWANIE 

1. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 

Morsowania. 

2. Oświadczam, że biorę udział w morsowaniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, mając  

na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyko wynikające z kąpieli w niskiej temperaturze, które mogą 

polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub utraty życia.  

3. Oświadczam, że jestem osobą zdrową, nieposiadającą przeciwwskazań medycznych do udziału  

w morsowaniu. 

………………………………… 
Data i podpis 

 



 

 

 
 
 
 

Nr ZGODY TREŚĆ ZGODY 

1. 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą  

w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4 jako administratora, moich danych 

osobowych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku  oraz wieku na potrzeby 

uczestnictwa w wydarzeniu „Morsowanie”. 

Jednocześnie informuję, iż zostałem poinformowany/a o zasadach i celach 
przetwarzania danych osobowych, a także możliwości cofnięcia zgody  
w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia na adres 
siedziby Administratora bądź pocztą na adres email: rodo@aquapark.lodz.pl  

 

 

2.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą  

w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4 jako administratora, moich danych 

osobowych  szczególnej kategorii w postaci informacji o stanie zdrowia i braku 

przeciwwskazań medycznych na potrzeby uczestnictwa w wydarzeniu 

„Morsowanie”. 

Jednocześnie informuję, iż zostałem poinformowany/a o zasadach i celach 
przetwarzania danych osobowych, a także możliwości cofnięcia zgody  
w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia na adres 
siedziby Administratora bądź pocztą na adres email: rodo@aquapark.lodz.pl  
 

3. Zezwalam na publikację przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. mojego wizerunku 

utrwalonego podczas wydarzenia „Morsowanie ” w celu informowania  

i promowania w mediach, portalach społecznościowych (takich jak np. 

Facebook, You Tube, Instagram), oraz publikacjach w/w działalności 

Aquaparku Fala. Zezwolenie ma charakter bezterminowy i obejmuje 

wykorzystywanie zdjęć/zapisów filmowych  poprzez ich publikację w całości 

lub we fragmentach na portalach społecznościowych (takich jak np. Facebook, 

YouTube, Instagram), na stronie internetowej AQUAPARKU FALA, jak również 

na stronach internetowych podmiotów z nim współdziałających oraz 

wykonywanych na zlecenie AQUAPARKU FALA  publikacjach, prezentacjach  

i materiałach  go promujących. 

 
 

DATA: ……………………………………… 

 



 

 

 

 

Nr Imię i nazwisko Zgoda  

i oświadczenie 

Czytelny podpis 

1  Zgoda 1  

Zgoda 2  

Oświadczenia 1-3  

2  Zgoda 1  

Zgoda 2  

Oświadczenia 1-3  

3  Zgoda 1  

Zgoda 2  

Oświadczenia 1-3  

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW MORSOWANIA 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuje, że Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy 

ul. Unii Lubelskiej 4 jest Administratorem danych osobowych.  

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe maksymalnie w następującym zakresie: imię i nazwisko,  

nr telefonu, wizerunek, wiek, dane dotyczące zdrowia oraz informacje o braku przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w wydarzeniu „MORSY NA FALI”.  

4. Aqua Park Łódź Sp. z o.o., przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją 
WYDARZENIA „MORSY NA FALI” (na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 
ust. 2 lit. a RODO), a także w przypadku wyrażenia stosownej zgody w celu informowania  
i promowania w mediach, portalach społecznościowych (takich jak np. Facebook, You Tube, 
Instagram), oraz publikacjach w/w działalności Aquaparku Fala. Ponadto, dane osobowe mogą być 
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z 



 

 

 
 
 
uczestnictwem w wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  uzasadnionym interesem 
Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami 
wynikającymi z uczestnictwa w konkursie. 5. Podanie przez Panią/Pana danych w Formularzu 
zgłoszenia jest dobrowolne, ale niezbędne w celach określonych w pkt 4. Odmowa podania danych 
osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania uniemożliwia udział w w/w wydarzeniu.  
6. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, można  

w każdym czasie ją cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki  

i upoważnione osoby działające na zlecenie Aqua Park Łódź sp. z o.o., a także podmioty działające na 

zlecenie i w imieniu Aqua Park Łódź sp. z o.o. , tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające 

systemy teleinformatyczne (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną,  systemy informatyczne).  

Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku  odbiorcami danych osobowych 

mogą być użytkownicy portalu społecznościowego Instagram,  zgodnie z informacjami dostępnymi 

pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875, Facebook zgodnie z informacjami 

dostępnymi pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy, oraz użytkownicy platformy 

YouTube zgodnie z informacją dostępną pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

 Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji 

międzynarodowej. Jednakże specyfika działania ww. podmiotów oraz ich  międzynarodowy charakter  

powodują, że potencjalnie dane mogą być dostępne dla osób i podmiotów spoza EOG, na zasadach 

określonych we wskazanych powyżej politykach prywatności. 

8.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji wydarzenia „MORSY NA FALI”  

i będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do jego realizacji, a następnie do czasu 

upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń i upływu okresu obowiązkowego przechowywania 

dokumentów.   

9. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. 

Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, prosimy składać na adres e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl bądź na adres siedziby 

administratora. 

10. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie  

z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ostatecznych, w tym profilowania.   

https://help.instagram.com/519522125107875
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