
           
 

REGULAMIN 
Gry Rekreacyjne – Tenis Stołowy Akcja Zima 2022 

 
I. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach  
II. Cel: 

Uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu. 
III. Termin, miejsce: 

1. Rój - Pawilon sportowy – ul. Wodzisławska 213 
 
2. Terminy dla dorosłych, godz. 18.00-19.00; 19.00-20.00 

 

3. Terminy dla dzieci i młodzieży, godz. 12.00 – 13.00, 13.00 – 14.00 
 

IV. Forma organizacyjna 
Organizator w określonych programowo terminach oraz godzinach, stwarza możliwość bezpłatnego 
skorzystania z dostępu do (czterech) stołów tenisowych. Limit uczestników na każda godzinę 14 os. 
Zgłoszenia drogą telefoniczną pod nr tel.: 32 43-41-172 
 

V. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnik korzysta z możliwości gier na własną odpowiedzialność.  
2. Wymagany jest własny sprzęt, obuwie sportowe. 
3. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za dotarcie oraz powrót dziecka w wyznaczone 
miejsce a także za pobyt dziecka na terenie obiektu.  
4. Od uczestników wymagane są załącznik nr 1,2 dla osoby niepełnoletniej; załącznik nr 3,4 dla osoby 
pełnoletniej oświadczania o świadomości ryzyka Covid 2019. 
Obowiązują druki Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl druki do pobrania ze 
strony www.mosir.zory.pl 
5. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą uczestnictwa, zawartą  
w pkt. VII oraz Klauzulą Informacyjną dot. Covid 19 zawartą w pkt. IX do niniejszego regulaminu. 
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu. 
7. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dziecko innym użytkownikom 
oraz szkody materialne na terenie obiektu i w jego obrębie.  
 

VI. Ustalenia organizacyjne: 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie obiektu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie kwestie sporne rozstrzygają Organizatorzy. 
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VII. Zasady bezpieczeństwa COVID-19 
1. Każda osoba biorąca udział w zajęciach jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podczas udziału w Grach Rekreacyjnych w tenisie stołowym i godzi się z 
możliwością zarażenia się ww. wirusem w trakcie uczestnictwa, pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, 
przestrzegania odpowiednich procedur, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i 
regulaminu przez osoby pracujące podczas korzystania z obiektu. 

2. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku korzystania w grach rekreacyjnych  nie będzie przez 
niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń wobec organizatora. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem „Gry Rekreacyjne – tenis Stołowy Akcja 
Zima 2022.” 

4. Każdy uczestnik imprezy oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogą 
przebywać na kwarantannie ani nie mogą być zarządzone w stosunku do nich żadne inne środki związane z 
COVID-19 oraz nie mogą mieć kontaktu z taką osobą.  

5. Każdy uczestnik zobowiązuję się, że w przypadku gdy uzyska informację o objęciu tych osób kwarantanną 
lub innym środkiem związanym z COVID-19 do nieuczestniczenia w zajęciach. Każdy uczestnik bierze na 
siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe 
wskutek niewykonania przez uczestnika zobowiązań, szkody poniesione przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Żorach lub osoby trzecie.  

6. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia podczas korzystania z 
zajęć. 

7. W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, zajęcia będą przeprowadzone w 
oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarno-epidemiologiczne.  

8. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk.  
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym 

w szczególności do częstej dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego. 
 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA  
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 udokumentowania 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:  
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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, 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.  
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. 
 
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA COVID 19 
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 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 imię, nazwisko, numer telefonu, zawarte w załączniku nr 2 Regulaminu Imprezy, 
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, 
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) 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:  
MOSiR Żory 
 
 
 
  
 


