
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH BĘDZIŃSKA SZKÓŁKA 

KOSZYKÓWKI 

 

1) Organizatorem zajęć jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie 

2) Zajęcia prowadzi trener Tomasz Jabłoński 

3) Zajęcia odbywają się w ramach Projektu Sportowa Dzielnica.  

4) Zajęcia odbywają się na sali sportowo – rekreacyjnej znajdującej się na terenie Szkoły 

Podstawowej numer 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego przy ulicy Wolności 51 w 

Będzinie, w każdy  czwartek o godzinie 17:00 i trwają do godziny 18:00. 

5) Szkółka przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci wieku od 8 do 18 lat. 

6) W ramach Sportowej Dzielnicy pobierane są następujące opłaty: 

-5,00 zł brutto za miesiąc - dzieci i młodzież do 18 roku życia. 

7) Metody płatności za zajęcia: 

a) Na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. 

b) W biurze OSiR, w Dziale Promocji i Organizacji Imprez (tel. 32 267 30 07 wew. 31, 

kom. 505 533 414 w godz.  od 7:00 do 15:00,42-500 Będzin ul. Sportowa 4) 

c) Przelewem na nr. konta 62 1050 1227 1000 0023 0115 2563 (w opisie przelewu musi 

być podana dzielnica, nazwa zajęć, za jaki miesiąc- przykładowo 

Syberka/Zumba/Kwiecień) Przelewy nieprawidłowo zatytułowane lub posiadające 

niepełne dane nie będą uznawane. Uczestnik, który dokonał wpłaty na konto zobowiązany 

jest posiadać wydruk potwierdzenia przelewu lub potwierdzenie przelewu na urządzeniu 

mobilnym. 

8) W przypadku nieobecności lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, odpłatność nie 

podlega zmniejszeniu lub zwrotowi 

9) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn 

niezależnych. 

10) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie przez rodzica/opiekuna 

oświadczenia o dobrym stanie zdrowia dziecka oraz podpisanie oświadczenia o zgodzie 

na przetwarzanie danych osobowych. 

11) Rodzicie / opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach są zobowiązani do 

zapewnienia dziecku: 

a) odpowiedniego ubioru 

b) punktualnego przyprowadzenia dzieci na zajęcia  



12) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i 

kontuzje powstałe w trakcie trwania zajęć, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków należy dokonać we własnym zakresie. 

13) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na 

terenie obiektu. 

14) Wszyscy uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminu obowiązującego na znajdującym się przez nich obiekcie. 

15) Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz uwag prowadzącego 

zajęcia. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych oraz niestosujące 

się do poleceń trenera zostaną wyproszone z zajęć. 

16) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu 

odnośnie stanu zdrowia/formularzu zgoda na samodzielne uczestnictwo osoby 

niepełnoletniej (wiek min. 16 lat) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883). 

17) Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w 

informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska 

uczestnika. 

18) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu. 

19) W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator. 

20) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem. 

21) Uregulowanie opłaty i wzięcie udziału w zajęciach jest jednoznaczne z  potwierdzeniem 

zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

22) Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO)  Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że: 

- Administratorem Danych Osobowych  jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, 42-500 

Będzin, ul. Sportowa 4, zwanym dalej Ośrodek Sportu i Rekreacji; tel. 32 267 30 07, 

e-mail: a.krakowiak@osir.bedzin.pl; 

- Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość 

przetwarzanie danych):         e-mail: iodo@marwikpoland.pl; 



- Pani /Pana i dziecka  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  

placówkę: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin zgodnie z 

udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1   lit. a RODO; 

- Pani /Pana i dziecka wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym 

odbiorcom; 

- Dane osobowe Pani/Pana i dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozliczenia w/w zadania oraz na stronach internetowych do czasu odwołania zgody;   

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

- Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem; 

- Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział 

dziecka w realizacji w/w zadania; 

- Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji 

oraz nie profiluje danych osobowych; 

- Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w 

celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 

 

 

 

 

 


