REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ „LATO W MIEŚCIE 2022”
NA TERENIE BULWARU IM. M. PIŁSUDSKIEGO W SANDOMIERZU
1. Zajęcia organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu i prowadzone będą
na terenie Bulwaru im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu nad rzeką Wisłą.


Zajęcia

teoretyczne

i

praktyczne

realizowane

są

bezpłatnie.

Zajęcia

odbywają

się

w jednotygodniowych (pięcio dniowych) turnusach w godzinach 10:00 – 14:00.


Zbiórka w budynku Przystani Wodnej na Bulwarze im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu.

I turnus

27.06 - 01.07.2022 „Wakacje na wiosłach”

IV turnus

08.08 – 12.08.2022 „Wakacje na żaglach”

2. Zapisy na poszczególne turnusy są prowadzone codziennie w budynku Przystani Wodnej na Bulwarze
im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu lub pod nr. tel 790-780-964 w godzinach 10:00 - 18:00 oraz
bezpośrednio przed rozpoczęciem danego turnusu w godzinach 8:00 - 9:30
3. Prawo udziału w zajęciach mają osoby, które dostarczą następujące dokumenty:
(do pobrania na stronie: www.mosir.sandomierz.pl

4.



Formularz zgłoszeniowy



Oświadczenie



Oświadczenie zgoda rodziców
Liczba uczestników w zajęciach jest ograniczona do ( 10 osób ).
Liczba osób biorąca udział w turnusach może być każdorazowo określona przez organizatora.

5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 roku życia.
6. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zapisów.
7. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca zajęć.
8. Uczestnicy zobowiązani są do obecności na wszystkich zajęciach oraz stosowania się do poleceń
organizatora.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora oraz
do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa i regulaminów w miejscach zajęć.
10. Uczestnicy odpowiadają materialnie za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu
oraz z niestosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia. Za szkody spowodowane przez nieletniego
uczestnika odpowiada jego opiekun prawny.
11. Uczestnicy nie mogą oddalać się oraz opuszczać zajęć bez wiedzy organizatora.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników, które uległy zniszczeniu lub zgubieniu.

13. Zajęcia w danym dniu mogą zostać odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem

14.

COVID-19
15. Współorganizator: Ratownictwo Wodne Sandomierz Grupa Patrolowo Interwencyjna
16. 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą
w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl



Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email):
iod@cuw.sandomierz.eu



Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie
j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych



Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania turnusu.



Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.



Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie
Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.

