REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH w CeSiR
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć wakacyjnych, organizowanych przez Centrum Sportu
i Rekreacji w Warce, zwanym dalej „CeSiR”.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CeSiR, zwanymi dalej „Zajęciami”, jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Zajęć,
b) dokonanie zgłoszenia Uczestnika Zajęć poprzez wypełnienie i dostarczenie Deklaracji Zapisu
Uczestnika (deklaracja dostępna na stronie www.cesir@warka.pl) wraz z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku - zał. nr 1. Zgoda musi zostać dostarczona przed
rozpoczęciem zajęć.
II. CEL ZAJĘĆ
1. Tworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu zainteresowań sportowych.
3. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i
innych.
4. Integracja lokalnej społeczności.
III. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. W zajęciach prawo udziału mają dzieci w wieku 7 - 13 lat.
2. Czas sprawowania opieki nad dzieckiem odbywa się w godzinach trwania zajęć.
Rodzic /opiekun prawny zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
miejscem zamieszkania, a odbywaniem się zajęć.
3. Zajęcia są bezpłatne lub płatnie. Opłatę za zajęcia płatne należy uiścić w kasie Krytej Pływalni „Olimpic”,
przed rozpoczęciem zajęć. Miejsce odbywania się zajęć:
- piłka nożna, siatkówka, koszykówka – Moje Boisko ORLIK, ul. Polna 17 /zajęcia bezpłatne/
- Lekkoatletyka – Kompleks Sportowy ul. Nowy Zjazd /zajęcia bezpłatne/
- Wakacyjna Szkółka Pływacka – Kryta Pływalnia OLIMPIC ul. Warszawska 45
/zajęcia płatne - 10 zł za 45 min../
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować Instruktora o wszelkich okolicznościach
dotyczących dziecka mających lub mogących mieć wpływ na zabezpieczenie dziecku należytej opieki
w czasie zajęć, w szczególności dotyczy to informacji o posiadanych przez dziecko schorzeniach.
5. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, jeśli otrzyma
informację o takiej konieczności, w szczególności w razie złego samopoczucia/choroby dziecka, czy
innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dziecka, czy innych dzieci przebywających pod opieką
pracownika CeSiR.
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
6. CeSiR zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć w przypadku złych warunków atmosferycznych.

IV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Podczas Zajęć uczestnicy zobowiązują się dostosować do wytycznych instruktora.

2. Uczestników Zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia poza miejsce
odbywania się zajęć.
3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia ponosi
osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów
osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
5. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy obowiązani są do stosowania się do poleceń
instruktora Zajęć.
6. CeSiR nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników,
powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać
zgubione, skradzione, zniszczone.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dyrektor CeSiR w Warce zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor CeSiR.
VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna -Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż :
•
•

•

•

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji, którego
siedziba mieści się pod adresem: 05-660 Warka, ul. Warszawska 45, tel. 048 667 24 74
W Centrum Sportu i Rekreacji w Warce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw
związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres
skrzynki e-mail: mnasiadek2@gmail.com
Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych w celu prowadzenia działalności sportowej, edukacyjno-oświatowej i promocji Miasta
i Gminy.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest :
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda świadomie i dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana na przetwarzanie
danych osobowych.

•

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa Danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych
osobowych jest warunkiem wykonania zadań statutowych i prawnych obowiązków administratora.
• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego,
• Dane mogą być udostępniane przez CESiR podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji tylko na
podstawie przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lecz nie krócej
niż okres wskazany w przepisach prawa.
• Informuję, iż CESiR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki fizyczne, techniczne
i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
Dodatkowo informujemy, że Administrator – CeSiR w Warce nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe
kontuzje w czasie treningów oraz imprez.
Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji
/-/ Paweł Maciejewski

