
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

akcji „Ferie na sportowo" 16.01 - 29.01.2023 

(dalej też jako: Regulamin)  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Akcji „Ferie na sportowo” w dniach 16.01 - 29.01.2023 (dalej też jako: Akcja) 

jest Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie (dalej też jako: 

Organizator). 

2. Akcja prowadzona będzie w okresie ferii zimowych w okresie od 16 stycznia 2023 r. do 29 

stycznia 2023 r.  

3. Celem akcji jest: 

1) popularyzacja sportu i rekreacji w Knurowie, 

2) promocja obiektów sportowych w Knurowie, 

3) organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży podczas ferii. 

4. Akcja będzie prowadzona w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie.  

5. Organizator uprawniony jest do zmian w programie Akcji bez podania przyczyny.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest przedłożenie Organizatorowi Oświadczenia  

przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego dziecka udziału w akcji „Ferie na sportowo”, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Uczestnicy Akcji zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 2 zł za udział                                       

w każdorazowych zajęciach wskazanych w programie Akcji.    

 

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW 

1. Zgłoszenie do udziału w akcji jest równoznaczne z akceptują Regulaminu i zobowiązaniem                      

do stosowania się do niego.  

2. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do regulaminów Obiektów, na których odbywają 

się zajęcia (dalej też jako Regulaminy Obiektów) oraz do poleceń, uwag i wskazówek osób 

prowadzących zajęcia oraz personelu Organizatora. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania się zgodnie z: 

1) zasadami kultury osobistej,  

2) poszanowaniem dóbr osobistych innych Uczestników, osób prowadzących zajęcia, 

personelu Organizatora,   

3) poszanowaniem zasad uczciwej sportowej rywalizacji (zasad fair play), 

4) zasadami bezpieczeństwa, 

5) przepisami przeciwpożarowymi.  

4. Przedstawiciel ustawowy/Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach                  

i na mieniu powstałe w czasie i w związku z udziałem Uczestnika w Akcji.  

 

 

 

 



IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA  

1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z zajęć, który nie stosuje się                          

do postanowień Regulaminu lub zachowuje się w sposób naruszający zasady współżycia 

społecznego. 

2.  Organizator oświadcza, że nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom Akcji od NNW/OC. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 

należących do Uczestników Akcji. 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Opiekun/Przedstawiciel ustawowy Uczestnika biorącego udział w Akcji wyraża zgodę                          

na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym wizerunku, przez Organizatora w 

celach związanych z udziałem w Akcji jak również w celach promocyjnych i dokumentujących 

Akcję, w tym poprzez rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora oraz publikacji 

w prasie lokalnej.  

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kurowie,           

ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów (dalej też jako Administrator). 

3. Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@mosirknurow.pl, telefoniczny na numer telefonu: (32) 330 48 10 oraz na numer 

telefaksu (32) 338 48 12,  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Górnicza 2,             

44 -193 Knurów. 

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod24@agileo.it, za pośrednictwem 

operatora pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 Knurów. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu uczestnictwa w Akcji, 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

6. Wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, oraz wizerunek  będą ogólnodostępne,                     

w tym będą publikowane na stronie internetowej Organizatora. W pozostałym zakresie 

odbiorcą danych osobowych może być podmiot, któremu Administrator jest zobowiązany                       

do przekazania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu RODO.   

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów do jakich 

zostały zebrane oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich sprostowania, gdy są one 

nieprawidłowe.  

10. W przypadkach określonych przepisami prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania 

usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych.  

11. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym dane Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.  

12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału przez 

Uczestnika w Akcji, niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia 

udziału w Akcji.  

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu oraz interpretacji jego 

postanowień.   

2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.   


