
REGULAMIN SPORTOWEJ DZIELNICY 

1. Sportowa Dzielnica to projekt sportowo-rekreacyjny skierowany do mieszkańców dzielnic 

Będzina. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, 

propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja mieszkańców wszystkich dzielnic. 

 

2. Projekt ma ułatwić mieszkańcom dzielnic Będzina dostęp do obiektów sportowych i 

aktywności fizycznych. 

3. Sportowa Dzielnica obejmie: 

-Syberka-Centrum 

-Oś.Zamkowe 

-Ksawera-Warpie 

-Grodziec 

-Łagisza 

4. Organizator podejmuje decyzję co do przeprowadzenia konkretnych zajęć w danym 

terminie. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie publikowany na stronie 

internetowej organizatora, tj. www.osir.bedzin.pl 

5. Zajęcia odbywają się na salce rekreacyjnej na basenie OSiR oraz na salach 

gimnastycznych szkół w poszczególnych dzielnic uczestniczących w projekcie.  

 

6. W ramach Sportowej Dzielnicy pobierane są następujące opłaty za miesiąc: 

-10,00 zł brutto za miesiąc-osoby dorosłe. 

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

*W przypadku nieobecności na zajęciach lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych odpłatność 

nie podlega zmniejszeniu lub zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 

pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych. 

7. Karta Programu Rodzina 3+ górą upoważnia do 50% zniżki przy płatności za zajęcia. 

8. Metody płatności za zajęcia: 

-Na pierwszych zajęciach w danym miesiącu 

- W biurze OSiR, Dział Imprez (42-500 Będzin ul.Sportowa 4) 

9. Uczestnik zajęć organizowanych w ramach Sportowej Dzielnicy wyraża zgodę na 

opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez 

Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

 

http://www.osir.bedzin.pl/


10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych  

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  

z 1997 r., Nr 133, poz.883).  

 

11. Rodzic/opiekun ma obowiązek dostarczyć oświadczenie o zgodzie na udział 

niepełnoletniego uczestnika w zajęciach odbywających się w ramach Sportowej 

Dzielnicy  oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach. 

 

12. W zajęciach Sportowej Dzielnicy mogą uczestniczyć tylko te osoby, których stan 

zdrowia na to pozwala. Uczestnik treningów bierze w nich udział na własną 

odpowiedzialność.  

13. Informujemy, że ćwiczenia fizyczne niosą ze sobą ryzyko urazów i kontuzji OSiR 

Będzin nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki niezależne od organizatora. 

Każdy uczestnik zajęć powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

14. .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. 

15. Wzięcie udziału w zajęciach stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. 
 

 
16.Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi 

 

 

 



 

 

 

 

 


