REGULAMIN
Wiosna - czas na rolki!
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Organizator
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
Cel
1. Profesjonalna nauka jazdy na rolkach od podstaw i dla zaawansowanych.
2. Aktywne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i dorosłych.
Miejsce, termin, godzina spotkań
1. Tor rolkowy (Park Cegielnia w Żorach)
2. 10, 11, 17, 18, 24, 25 kwietnia i 1, 2, 8, 9 maja .2021r.
a. I grupa
godz.: 9.00
b. II grupa godz.: 10.00
Kategorie
1. Udział w szkółce przeznaczony jest dla:
a. dzieci w wieku szkolnym (rodzice/opiekunowie prawni decydują czy
dziecko ma wystarczające predyspozycje psychiczno-motoryczne do
udziału w zajęciach),
b. dorosłych.
2. Organizator planuje utworzenie 2 grup (od 15 do 20 osób) z podziałem na:
a. grupę dla początkujących,
b. grupę dla zaawansowanych.
Upominki
1. Organizator przewiduje drobny upominek dla każdego uczestnika oraz
pamiątkowy dyplom.
Zgłoszenia i rejestracja uczestników
1. Wpłaty w wysokości 120 zł od osoby, będą przyjmowane w kasie Hali
sportowej ul. Folwarecka 10, do 7.04.2021, do godz. 10.00
2. Zgłoszenia i rejestracja dzieci i osób dorosłych będzie dokonywana w kasie
Hali sportowej, ul. Folwarecka 10 na podstawie wpisowego (ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkółce jest dokonanie wpłaty w kasie
Hali sportowej i zgłoszenie swojego udziału w imprezie we wskazanym wyżej
terminie,
2. Od uczestników niepełnoletnich, wymagany jest obowiązkowo w formie
papierowej załącznik nr 1 do Regulaminu,
oświadczenie zawiera:
a. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
b. numer telefonu kontaktowego,
c. imię i nazwisko dziecka uczestnika szkółki.
3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zapoznanie się z
regulaminem szkółki i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań
medycznych dziecka do udziału w zajęciach, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb związanych z
organizacją i promocją szkółki.
4. Osoby zgłaszające dziecko do uczestnictwa w zajęciach winny zapoznać się z
Regulaminem Szkółki jazdy na rolkach, Regulaminem Toru rolkowego,
Regulaminem Wypożyczalni sprzętu do jazdy na rolkach.
5. Wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o
świadomości ryzyka w załączniku nr 2, dotyczącym COVID 19, dostępnym na
stronie organizatora.

VIII.

6. Od osoby pełnoletniej wymagany załącznik nr 3 do Regulaminu,
oświadczenie zawiera:
a. imię i nazwisko uczestnika,
b. oświadczenie uczestnika potwierdzające: zgodę na udział w szkółce,
zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego treści, brak
przeciwwskazań medycznych do udziału w szkółce, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dla
potrzeb związanych z organizacją i promocją szkółki.
7. Wypełnienie przez osobę pełnoletnią oświadczenia o świadomości ryzyka w
załączniku nr 4, dotyczącym COVID 19, dostępnym na stronie organizatora.
8. Załączniki należy przedłożyć na spotkaniu organizacyjnym, w dniu
8.04.2021r., godz.16.30), druki oraz Regulamin do pobrania w kasie hali
sportowej oraz na stroniewww.mosir.zory.pl
9. Wymagane posiadanie kasku (własnego lub wypożyczonego), zalecane
ochraniacze na łokcie kolana i dłonie.
Zasady organizacyjne i postanowienia końcowe
1. W trosce o zdrowie i ochronę uczestników szkółki jazdy na rolkach, zajęcia
będą odbywały się zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów,
dotyczącym stosowania się do zaleceń w związku z pandemią.
2. Uczestnicy korzystający z obiektu są zobowiązani do dezynfekcji rąk
wchodząc i opuszczając obiekt oraz do zachowania dystansu społecznego
(organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk i sprzętu).
3. Szkółka zostanie uruchomiona przy zapisanych minimum 12 uczestnikach.
4. Organizator zapewnia 15 minutowy odstęp pomiędzy zajęciami I i II grupy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których
zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem
zajęć /prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie
organizatorowi/.
6. Zajęcia zostaną poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
7. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu rolkowego (kasku, rolek
i ochraniaczy) w Hali sportowej MOSiR, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników szkółki od NNW, ubezpieczenie
pozostaje w gestii rodziców/opiekunów prawnych.
9. Na czas trwania zajęć organizator zapewnia opiekę pielęgniarki.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione,
zagubione na terenie obiektu podczas zajęć.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
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 (email): mosir@mosir.zory.pl
2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba

3.

4.

5.

6.

nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra CnotaMikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy
za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
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.
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.
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.
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
udział 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.
X.

KLAUZULA INFORMACYJNA – COVID
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.,
informuję, iż:
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z
administratorami jest możliwy także za pomocą adresów mailowych:
mosir@mosir.zory.pl
2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba
nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra CnotaMikołajec. 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 w celach ochrony zdrowia oraz
zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 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 m. in. Główny Inspektor
Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa
Śląskiego,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 dni.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18
RODO,
d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach
opisanych w art. 21 RODO,
e. do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw
określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z
Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8. 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
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,
9. Wypełnienie oświadczenia jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego
Inspektora Sanitarnego.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane,
Organizator
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Żorach

