REGULAMIN
Lodowo-Mikołajkowa zabawa z MOSiR-em
I. Organizator:
1. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a.
II. Cel imprezy:
1. Popularyzacja i upowszechnianie wszelkiego rodzaju aktywności ruchowej wśród dzieci,
2. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
III. Charakter imprezy:
1. Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
2. Ze względu na trwający w kraju stan epidemiologiczny, reżim sanitarny oraz bezpieczeństwo,
zdrowie uczestników organizator ustala limit osób przebywających na lodowisku – 80 osób,
licząc łącznie dzieci i opiekunów.
3. Impreza ma charakter rekreacyjnej ślizgawki dla dzieci w połączeniu z atrakcjami: lodowy plac
zabaw, konkurencje sprawnościowe, budowle z mega klocków, nauka jazdy na łyżwach,
upominek dla uczestnika, spotkanie z Mikołajem.
4. Impreza biletowana.
IV. Termin i miejsce:
1. Impreza odbędzie się na lodowisku przy Hali Sportowej, ul. Folwarecka 10 w dniu 6 grudnia
2020:
a) pierwsze wejście - godzina 14.30 (60 minut),
b) drugie wejście – godzina 16.00 (60 minut).
V. Bilety:
1. Bilety będzie można nabyć w kasie Hali Sportowej od dnia 27 listopada 2020 w cenie:
a) rodzic + dziecko – 10 zł (60 minut),
b) rodzic + dwoje dzieci – 15 zł (60minut).
Zaleca się korzystanie z własnych łyżew i kasku, istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia
sprzętu.
Rodzic może wziąć pod opiekę maksymalnie dwoje dzieci.
VI. Warunki uczestnictwa:
1. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
oraz rozpowszechnianie jego wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
imprezy, na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a”oraz art. 7 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 w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
Rodzic/opiekun prawny powinien zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym zawartym w
punkcie X niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
2. Złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego przy wejściu na lodowisko pisemnego
oświadczenia-zgoda rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1).
Oświadczenie zawiera:
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego,
- imię i nazwisko dziecka,

- zgodę na udział dziecka w imprezie
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się
z regulaminem imprezy i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w
imprezie, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dla
potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
3. Złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego przy wejściu na lodowisko pisemnego
oświadczenia o świadomości ryzyka dotyczącego COVID 19 dla dziecka i rodzica (załącznik nr 2)
dostępnego na stronie organizatora www.mosir.zory.pl.
4. Obowiązują tylko druki oświadczeń udostępnione przez Organizatora będące do pobrania na
stronie internetowej www.mosir.zory.pl.
VII. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące podczas impreza:
1. Pojawienie się na imprezie/lodowisku oznacza akceptację postanowień regulaminów
lodowiska, wypożyczalni, imprezy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa i jest
jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i dźwięku oraz publikację zdjęć z wydarzenia.
2. Organizator będzie utrwalał przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.
3. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu społecznościowym
oraz na stronie internetowej organizatorów, a także w mediach lokalnych.
4. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81
ust. 2 Prawa Autorskiego.
5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie lodowiska
zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych
na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do
zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.
6. Z uwagi na fakt panującego w naszym kraju stanu epidemiologicznego, nie przewiduje się
zorganizowanego udziału widzów (uczestnikami imprezy są rodzice/opiekunowie prawni z
ważnym biletem wstępu).
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu.
3. Podczas trwania imprezy obowiązuje Regulamin Korzystania z Lodowiska.
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
6. Za szczególnie nieodpowiednie zachowanie się (zachowanie określa organizator) podczas imprezy
organizator może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu uczestnika.
7. Uczestnikom imprezy zaleca się jazdę w kasku.
IX. Zasady bezpieczeństwa COVID-19
1. W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie
przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniu organizacji przepisy sanitarnoepidemiologiczne obowiązujące w przestrzeni publicznej w szczególności należy zwrócić uwagę
na zasady dotyczące zakrywania nosa i ust.
2. W ramach zasad o których mowa w pkt 1:
a) Organizatorzy zobowiązani są m.in. do:

- weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie stosownie do limitu określonego w pkt
III.2,
- zapewnienia uczestnikom imprezy środków do dezynfekcji rąk,
b) Uczestnicy zobowiązani są m.in. do:
- przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym w szczególności
częstej dezynfekcji rąk,
- zachowania dystansu społecznego,
- ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie
(załącznik) dotyczące COVID 19
X. Klauzula informacyjna dot. uczestnictwa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail): mosir@mosir.zory.pl
2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad
ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane
osobowe,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca
oprogramowania dziedzinowego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować
się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezach organizowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Organizator: MOSiR Żory

