Regulamin zajęć z badmintona w ramach „Aktywne Ferie” 2019
1. Cel zajęć:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych poprzez udział
w zajęciach sportowych,
2. Przedstawienie różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
2. Organizator:
1. Organizatorem zajęć z badmintona jest Sport Halls sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (50-452), ul. Komuny Paryskiej 57/15, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000767022, posiadająca NIP:
8992712267
3. Termin i miejsce:
1. Zajęcia odbywają się na obiektach Sport Park Przymorze, przy ul.
Dąbrowszczaków 13 w Gdańsku, w dniach 11,13,15,18,20,22 luty 2019 r.
(poniedziałek, środa, piątek). Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10:00-11:30
2. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej na każde zajęcia.
4. Zgłoszenia:
1. Obowiązują wcześniejsze zapisy a limit osób wynosi 16. Zapisów należy
dokonywać
drogą
mailową
na
adres
mailowy
organizatora
:
biuro@sportpark.com.pl lub telefonicznie 509 024 105
2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniami, o
których mowa w ust. 1 powyżej oraz oświadczeniem, o których mowa w pkt 5
ppkt 2 lit. a) poniżej, jest Organizator. Klauzula obowiązku informacyjnego w
zakresie tych danych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z oświadczeniem, o
którym mowa w pkt 5 ppkt 2 lit. b) regulaminu jest Partner. Szczegółowe zasady
przetwarzania danych w powyższym zakresie, znajdują się w Załączniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
5. Inne postanowienia:
1. Regulamin obejmuje zajęcia z badmintona organizowane w ramach „Aktywnych
ferii 2019”.
2. Warunkiem uczestnictwa we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach jest
dostarczenie Organizatorowi przed pierwszymi Zajęciami, z których będzie
korzystał Uczestnik,:
1) pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział uczestnika w
wydarzeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
regulaminu oraz okazanie ważnej legitymacji szkolnej,
2) Pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) . zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu, na bezpłatne wykorzystanie
wizerunku uczestników zajęć.

- przy czym brak spełnienia powyższych warunków upoważnia
Organizatora poszczególnych zajęć do odmowy dopuszczenia Uczestnika
do Zajęć.
3. Wszystkie zajęcia podczas ferii są dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej w
wieku do 16 lat (Szkoły Podstawowe lub Gimnazja).
4. Uczestników obowiązuje strój sportowy, oraz zmienne obuwie sportowe. W
przypadku braku odpowiedniego stroju, osoba prowadząca zajęcia ma prawo
odmówić uczestnictwa w zajęciach. Opiekę nad uczestnikami podczas zajęć pełnią
instruktorzy Organizatora.
5. Podpisanie zgody przez Rodzica/Opiekuna jednoznaczne jest z akceptacją
Regulaminu.
6. Rodzice/ Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na
zajęcia i z powrotem.
7. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika Ferii odbywa się we własnym zakresie i na
własny koszt Rodziców/Opiekunów.
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków
zaistniałych w czasie trwania zajęć.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki schorzeń, ani innych
przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach.
11. Partner może utrwalać również przebieg Zajęć dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy Zajęć organizowanych przez Partnera w przyszłych latach.
Wizerunek osób przebywających na terenie Zajęć może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
12. Przebywając na terenie Zajęć, Uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na
upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach
wykonanych podczas Zajęć, a także ewentualnie innych danych osobowych.
Zdjęcia lub filmy będą mogły być rozpowszechniane za pośrednictwem profilu
Partnera
na
portalu
społecznościowym
Facebook
(https://www.facebook.com/GdanskiOsrodekSportu) oraz strony internetowej
www.sportgdansk.pl.
13. Partner jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zajęciach, przy czym
wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących zajęcia i
wydarzenia towarzyszące organizowane przez Partnera (prasa, radio, telewizja,
internet, materiały graficzne). Uczestnikom lub ich opiekunom prawnym nie
przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych
uczestników. Niniejsza zgoda stanowi zgodę, o której mowa w art. 81 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
14. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika
zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

15. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń
instruktora, regulaminu obiektu w którym odbywają się zajęcia oraz regulaminu
poszczególnych zajęć, jeśli taki został uczestnikom udostępniony.
16. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i uczestniczą w zajęciach na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć, programu
poszczególnych dnia lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od
Organizatora, o czym poinformuje każdorazowo na stronie internetowej
www.sportgdansk.pl.
18. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości
lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
19. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator działający na
podstawie i w granicach prawa.

Załącznik nr 3
Zgoda na udział dziecka w zajęciach
Zgoda na udział dziecka w wydarzeniu
Ja, niżej podpisany/a …………………………………, zamieszkały/a w ……………………..……… przy ulicy
………………………………, …………………….…….., będący rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/ej
………………………………………………………………….., zamieszkałego/ej w ……………………………………………………, wyrażam
zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez Organizatorem zajęć z badmintona jest Sport
Halls sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-452), ul. Komuny Paryskiej 57/15, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
KRS pod nr KRS 0000767022, posiadająca NIP: 8992712267, w ramach wydarzenia pt. „Aktywne Ferie 2019” w
terminie 11-22.02.2019 r. Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi cel, charakter oraz program
wydarzenia, a także oświadczam, że u dziecka nie ma przeciwskazań zdrowotnych lub wychowawczych,
które mogą uniemożliwić udział dziecka w wydarzeniu. Dodatkowo oświadczam, udział dziecka w
wydarzeniu odbywa się na moje własne ryzyko oraz odpowiedzialność.

1.
2.

Oświadczam, że:
zapoznałem się z regulaminem zajęć z badmintona w ramach „Aktywne Ferie” 2019 oraz przyjmuje
jego postanowienia.
zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
zajęć z badmintona w ramach „Aktywne Ferie” 2019.

…………………………………………………..………………
Podpis, data

Załącznik nr 4
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Ja, niżej podpisany/a …………………………………, zamieszkały/a w ……………………..……… przy ulicy
………………………………, …………………….…….., będący rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/ej
………………………………………………………………….., zamieszkałego/ej w ……………………………………………………, wyrażam
nieodpłatną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie, w szczególności za
pośrednictwem Internetu, przez Gdański Ośrodek Sportu zwaną dalej „GOS”, danych osobowych lub
wizerunku mojego lub dziecka, w tym utrwalonego na fotografiach, nagraniach – filmach oraz na innych
możliwych cyfrowych nośnikach informacji utrwalających wizerunek, zarówno w całości, jak i w dowolnym
fragmencie, w celach marketingowych jak i związanych z bieżącą działalnością GOS oraz Gminy Miasta
Gdańska.
Jednocześnie upoważniam GOS do wyłącznego decydowania o formie, miejscu i czasie wykorzystywania, w
tym rozpowszechniania wizerunku mojego oraz dziecka oraz zestawiania ich z innymi wizerunkami. Zrzekam
się przy tym prawa do kontroli i każdorazowego zatwierdzenia wykorzystania wizerunku dziecka.
Wizerunek może być rozpowszechniane jedynie w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w szczególności
poprzez przedstawianie w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny lub zniesławiający czy też
zniekształcający wizerunek, lub poprzez wkomponowywanie w inny obraz lub nagranie, które mogą
naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.).
Ponadto wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka, w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, przez GOS, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a) 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 (dalej „RODO”) – w celu:
umieszczenia wizerunku na stronach internetowych GOS, w tym także na profilach GOS w sieciach
społecznościowych; oraz w materiałach promocyjnych GOS oraz Miasta Gdańska.

1.
2.

Oświadczam, że:
zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
zajęć z badmintona w ramach „Aktywne Ferie” 2019.
zapoznałem się z regulaminem zajęć badmintona w ramach „Aktywne Ferie” 2019 oraz przyjmuje
jego postanowienia

…………………………………………………..………………
Podpis, data

