
REGULAMIN IMPREZY

„Zimowa Akademia Sportu”

AKCJA ZIMA 2023

I.  Organizator:

Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Żorach.

Partner wydarzenia: BDB Event

I I .  Cel imprezy:

1. Aktywne spędzenie feri i  z imowych, organizacja wolnego czasu dla m łodzieży.

2. Popularyzacja sportów zimowych oraz zachęcenie do aktywności  fizycznej.  

3. Uatrakcyjnienie sportowej rywalizacj i  i  integracja uczestników biorących udzia ł  w 

warsztatach sportowych Zimowej Akademii  Sportu.

4. Promocja aktywnego trybu życia i  zachęcenie do uprawiania oryginalnych form ruchu.

I I I  Kategoria wiekowa:

W imprezie mogą  wziąć  udzia ł  dzieci  w wieku od 7-15 lat.

IV. Termin i  miejsce:

25.01.2023  Hala Sportowa ul.  Folwarecka 10.

Godz. 10 30 – 13.00

V. Zg łoszenia:

1.  Zg łoszenia przyjmowane  będą  drogą  telefoniczną  pod nr tel. :  32 43-41-172; rodzic lub 

opiekun prawny w treści  podaje: imię ,  nazwisko dziecka.

3. Rejestracja uczestników odbędzie się  w dniu imprezy na podstawie obowiązujących 

oświadczeń:  zgoda rodziców/opiekunów prawnych (za łącznik nr 1),  

4.  Organizator ustala l imit uczestników 130  osób. Decyduje kolejność  zg łoszeń .

VI. Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem dopuszczenia do udzia łu w imprezie jest:

a)   z łożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów: 

-  Oświadczenia/zgoda rodziców  (za łącznik nr 1),  wype łnionego przez rodzica/opiekuna 

prawnego,

zawierającego:

- imię  i  nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,

- numer telefonu kontaktowego,

- imię  i  nazwisko dziecka,



-  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: wyrażenie zgody na udzia ł  w 

imprezie,  zapoznanie się  z  regulaminem imprezy i  akceptacją  jego treści,  brak 

przeciwwskazań  dziecka do udzia łu w imprezie, zgodę  na udzielenie pomocy medyczne, 

informację  o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla 

potrzeb związanych z organizacją  i  promocją  imprezy.

b) Grupy zorganizowane dodatkowo przedstawiają  zbiorczą  l istę  uczestników z podpisem 

opiekuna.

2. Obowiązują  druk Organizatora  -  do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl

3. Nadzór nad dziećmi:

a) dzieci  uczestniczące w imprezie w ramach grup zorganizowanych muszą  być  pod opieką  

wychowawcy,

b) dzieci  w wieku 7 oraz 8 lat, w ramach wejść  indywidualnych, muszą  znajdować  s ię  pod 

opieką  rodzica lub opiekuna prawnego zarówno podczas weryfikacj i  jak i  trwania imprezy.

4. Rodzic (opiekun prawny) ponosi pe łną  odpowiedzialność  prawną  za szkody wyrządzone 

przez dziecko innym użytkownikom oraz szkody materialne na terenie obiektu i  w jego 

obrębie.

5. Każdy uczestnik powinien zapoznać  s ię  z  Klauzulą  Informacyjną  zawartą  w punkcie XII 

do niniejszego regulaminu.

6. Organizatorowi przys ługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom 

imprezy „Igrzyska Zimowej Akademii Sportu” zgody na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku Uczestników w zakresie nie szerszym niż  zakres, o którym mowa powyżej.  

a) utrwalanie i  zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną  techniką  oraz rozpowszechnianie w 

formie fotografi i  i  zapisu video;

b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii ,  na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji  sponsora lub oficjalnego partnera 

w zakresie jego udzia łu w imprezie „Igrzyska Zimowej Akademii Sportu”; 

c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i  reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie w taki  sposób, aby każdy móg ł  mieć  do niego dostęp w 

miejscu i  w czasie przez siebie wybranym;

e) zamieszczanie i  publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach; 

f) emisja w przekazach telewizyjnych i  radiowych;



g) publikowanie zdjęć  uczestnika z udzia łu w imprezie „Igrzyska Zimowej Akademii Sportu” 

w postaci  zdjęć ;  

VII.  Sposób przeprowadzenia imprezy:

1. Impreza odbędzie się  wed ług przygotowanego programu, na który sk ładają  s ię:  

warsztaty, zabawy sportowo-rekreacyjne, korzystanie z dostępnych urządzeń  oraz sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego.

2. Każdy uczestnik warsztatów pobiera z biura zawodów Kartę  Uczestnika, uzyskane karty 

pozwolą  skorzystać  z każdego przygotowanego stanowiska, po zebraniu pieczątek ze 

stanowisk i  rozwiązaniu wyznaczonych zadań  uczestnik odbiera w biurze zawodów 

upominki za zrealizowanie programu warsztatów.

3. Osoby będące na terenie obiektu zobowiązane są  do stosowania się  do zarządzeń  i  

poleceń  osoby wyznaczonej przez Organizatora imprezy.

VIII.  Nagrody:

Za udzia ł  w okreś lonych przez organizatora konkurencjach sportowych moż l iwość  

zdobycia nagród w postaci

-  s łodyczy, upominków, nagród rzeczowych.

IX. Utrwalanie przebiegu imprezy:

1) Organizator utrwala przebieg imprezy za pomocą  urządzeń  rejestrujących obraz i  

dźwięk.

2) Materia ły zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą  stanowić  dowody w 

postępowaniu.

3) Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali  także dziennikarze oraz 

reporterzy.

4) Materia ły dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą  na portalu 

spo łecznościowym oraz na   stronie internetowej organizatora, a także w mediach 

lokalnych. 

5) Materia ły dźwiękowe, zdjęcia,  nagrania przetwarzane będą  w celach promocyjnych i  

kulturalnych. 

6) Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art.  

81 ust.  2 Prawa Autorskiego i  nie wymaga zgody uczestnika.  



7) 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 przep ływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  w celach 

promocyjnych.

X. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Kwes a takiego ubezpieczenia 

pozostaje wy łącznie w ges i  uczestników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za rzeczy pozostawione lub zagubione na 

terenie obiektu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacj i  niniejszego regulaminu.

4. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

5.  Za szczególnie niesportowe zachowanie Organizator może podjąć  decyzję  o natychmiastowym 

wykluczeniu uczestnika z imprezy.

6.Każdy uczestnik imprezy winien posiadać  obuwie i  strój  sportowy.

XI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Organizator zastrzega sobie moż l iwość  wprowadzenia ograniczeń  w sposobie 

przeprowadzenia imprezy i  dodatkowych obowiązków dla jej  uczestników w związku z 

ewentualną  zmianą  sytuacji  epidemicznej w Polsce i  próbą  uwzględnienia obowiązujących 

w tym zakresie przepisów prawa.

XII.  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 przep ływu 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  Rekreacj i  w

Żorach, ul.  Wolności  36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest moż l iwy 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-Miko łajec.  Kontakt z Inspektorem

Ochrony Danych Osobowych jest moż l iwy 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 l it .  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  Rekreacj i  w Żorach.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą  być :

a) organy w ładzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub dzia łających 

na zlecenie organów w ładzy 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 realizacj i  

celów okreś lonych 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, przy czym jej  wycofanie nie wp ływa na 

zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  

cofnięciem.



W celu skorzystania oraz uzyskania informacji  dotyczących praw okreś lonych powyżej ( l it .  

a-g) należy skontaktować  s ię  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 przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udzia łu w 

imprezach organizowanych przez Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacj i  w Żorach.

9. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą  

profi lowane.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  

międzynarodowej.

Organizator: 

MOSiR Żory

 


