
REGULAMIN 
działu w imprezie: Dzień Dziecka - „Zatańcz Zumbę Kids”  

–  
 

1) Organizator 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

 
2) Cel 

a) udział we wyśmienitej, wspólnej zabawie tanecznej Zumbie Kids, 
b) zwiększenie poziomu endorfin,  
c) aktywne spędzenie wolnego czasu. 

 
3) Termin, miejsce, godzina 

06.06.2020, Hala Sportowa, ul. Folwarecka 10  
godz.: 16.10  weryfikacja uczestników /tylko na podstawie pobranego kodu biletu/ 

   16.30 taniec Zumba Kids 
   17.30 zakończenie imprezy 

4) Kategorie wiekowe 
a) Aktywny rodzic + dziecko. 

 
5) Nagrody, upominki 

Organizator przewiduje upominek dla każdego uczestnika oraz konkurs z nagrodami. 
 

6) Zgłoszenia i rejestracja uczestników 
a) zgłoszenia i rejestracja przyjmowane są na stronie internetowej www.mosir.zory.pl 

do 05.06.2020 roku, 
b) rodzice mogą dokonać zgłaszania dowolnej ilość własnych dzieci, które wezmą udział w 

imprezie. 
c) 15 minut przed wybraną godziną imprezy następuje weryfikacja uczestników tylko 

zapisanych w systemie, na podstawie pobranych biletów.  
 

7) Warunki uczestnictwa 
a) warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie Dzień Dziecka – „Zatańcz Zumbę Kids” jest 

dokonanie rejestracji w systemie oraz pobranie kodu biletu, 
b) od uczestników niepełnoletnich, którzy pobrali kod bezpłatnego biletu wymagany jest 

obowiązkowo w formie papierowej załącznik nr 1 do Regulaminu, który należy złożyć 
w sekretariacie zawodów, w dniu 06.06.2020. 
 

8) Utrwalenie przebiegu imprezy 
a) materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu 

społecznościowym oraz na stronie internetowej, materiałach promocyjnych 
oraz reklamowych organizatora, 

b) materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych 
i kulturalnych,  

c) zdjęcia oraz nagrania obejmować będą większe skupisko ludzi, stanowiące jedynie szczegół 
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, 

d) wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 
ust. 2 Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, 

e) wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych.  

http://www.mosir.zory.pl/


9) Zasady organizacyjne i postanowienia końcowe 
a) w trosce o zdrowie i ochronę uczestników imprezy obchody Dnia dziecka będą odbywały 

się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 29 maja. 2020 roku:  
• uczestnicy biorący udział w imprezie są zobowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc 

i opuszczając miejsce imprezy oraz do zachowania dystansu społecznego, 
• organizator dokonuje weryfikacji liczby uczestników imprezy (100 osób maksymalnie), 
• organizator imprezy zapewnia uczestnikom środki do dezynfekcji rąk, 

b) 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, 

c) zajęcia zostaną poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską ze Szkoły Tańca 
i Animacji „Tańczymy” – Joanny Dziedzic, 

d) organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy Dzień Dziecka - „Zatańcz Zumbę Kids”, 
ubezpieczenie pozostaje w gestii rodziców/opiekunów prawnych, 

e) na czas trwania zajęć organizator zapewnia opiekę pielęgniarki, 
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione podczas 

imprezy. 


