
WAKACJE Z MOSiR`em 2019 

REGULAMIN 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu podczas „Wakacji z MOSiR`em 2019” w dniach i godzinach 

wyznaczonych przez Organizatora (zał. nr 1 do regulaminu harmonogram „Wakacji z MOSiR`em 2019”). 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób 

biorących udział w zajęciach „Wakacje z MOSiR`em 2019” oraz korzystania przez nie z terenu, na którym 

zajęcia odbywają się, a także ze znajdujących się na nim urządzeń.  

3. Uczestnictwo w zajęciach „Wakacje z MOSiR`em 2019” lub przebywanie na terenie ich trwania oznacza 

zaakceptowanie postanowień Regulaminu.  

4. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach „Wakacje z MOSiR`em 2019” lub przebywające na terenie 

obiektów w czasie ich trwania są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących na tym terenie, stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz podlegają 

przepisom polskiego prawa.  

5. Organizatorem zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wiejska 

1a, 32-300 Olkusz .   

6. Miejsce zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019”jest każdorazowo wskazane w harmonogramie „Wakacji 

z MOSiR`em 2019” stanowiącym zał. nr 1 do Regulaminu.  

ZASADY SZCZEGÓŁOWE: 

1. Organizator prowadzi zajęcia samodzielnie, poprzez pracowników MOSiR lub zleca prowadzenie zajęć 

innemu podmiotowi. 

2. Udział w zajęciach „Wakacje z MOSiR`em 2019” jest bezpłatny, mogą w nich uczestniczyć wszyscy 

zainteresowani, którzy przyjdą na miejsce zajęć i zgłoszą swój udział u Organizatora zgodnie 

z kategoriami wskazanymi w harmonogramie „Wakacji z MOSiR`em 2019”. 

3. Organizator przyjmuje, że każda osoba niepełnoletnia, która samodzielnie i bez opieki 

rodziców/opiekunów prawnych przychodzi na zajęcia, posiada ich zgodę na udział w zajęciach. 

Wyjątkiem są zajęcia „Wakacyjnej Szkółki nauki i doskonalenia jazdy na  rolkach, deskorolkach 

i hulajnogach”, odbywające się na terenie Silver Parku, gdzie warunkiem udziału w tych zajęciach jest 

pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 2). 

4. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w zajęciach „Wakacje z MOSiR`em 2019” odpowiadają 

rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie. Organizator zajęć nie sprawuje opieki nad dziećmi, ma 

za zadanie bezpiecznie przeprowadzić konkurencje i zabawy oraz dbać o sprawną organizację przebiegu 

zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019”.  

5. Wpisując się na listę uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na 

jego stosowanie. 

6. W trakcie zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019” każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego 

stosowania się do wskazań i poleceń wydawanych przez Organizatorów oraz osób wskazanych przez 

Organizatora.  

7. Uczestnicy zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019” zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu swojemu lub innych.  

8. Uczestnicy zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019” są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich 

urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora i właściciela obiektu.   

9. Wszelkie przypadki zniszczenia ww. mienia będą zgłaszane Policji, a nieodpowiednie zachowanie się 

uczestnika zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019”, skutkuje natychmiastowym wydaleniem z terenu zajęć 

„Wakacje z MOSiR`em 2019”.  



10. Podczas zajęć organizator zapewnia opiekę medyczną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Wszelkie przypadki kontuzji, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy 

zgłosić do Organizatora. 

11. Wizerunek uczestników zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019” może zostać utrwalony przez Organizatora 

lub osoby przez niego wskazane, a następnie nieodpłatnie rozpowszechniany dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych dot. ww. imprezy, wyłącznie 

przez Organizatora (podstawa prawna (art 81, ust 2, punkt 2 Ustawy o prawie autorskim). Uczestnicy 

zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019” wyrażają na to zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik może nie wyrazić zgody na utrwalenie wizerunku pisemnie, korzystając ze wzoru 

stanowiącego zał. nr 3 do Regulaminu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu w trakcie trwania 

zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019”. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019” ze 

względu wystąpienie sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników lub innych ważnych 

względów. 

14. Na terenie, na którym odbywają się zajęcia „Wakacje z MOSiR`em 2019” obowiązuje bezwzględny zakaz 

wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających oraz 

palenia tytoniu.  

15. Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające 

porządek będą zobowiązane do opuszczenia terenu zajęć. 

16. Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosir.olkusz.pl 

oraz u organizatora. 

17. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.   

18. Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy że:  

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu  przy 
ul. Wiejskiej 1a ,  tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl, 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub drogą elektroniczną 
pod adresem: mosir@mosir.olkusz.pl  lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz 

3. Dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko dziecka, numer szkoły, a w przypadku uczestników 
„Wakacyjnej Szkółki nauki i doskonalenia jazdy na  rolkach, deskorolkach i hulajnogach”: imię, nazwisko, 
nr telefonu oraz imię nazwisko i data urodzenia dziecka.  

4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji imprezy (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit b) 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe,  

6. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2019”. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez 
administratora lub osoby trzecie, 

8.  Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

9.  Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 
kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
telefon: 22 860 70 86. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział dziecka w zajęciach 
„Wakacje z MOSiR`em 2019”. 

http://www.mosir.olkusz.pl/
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Zał. nr 2 do regulaminu „Wakacje z MOSiR`em 2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zał. nr 3 do regulaminu „Wakacje z MOSiR`em 2019” 

 

 


