REGULAMIN ZAJĘĆ FERYJNYCH 2022
w Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestnika zajęć feryjnych organizowanych przez
Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój, zwane dalej w skrócie „MCSiR.
1. Organizator i miejsce odbywania zajęć
a) Organizatorem zajęć feryjnych Aktywne Ferie 2022 jest Młodzieżowe Centrum Sportu i
Rekreacji Trzebnica – Zdrój z siedzibą przy ul. Kościelnej 9, 55-100 Trzebnica.
b) Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9. Zajęcia wyjazdowe – Park Go
Jump, ul. Długosza 59-75, Wrocław.
2. Warunki uczestnictwa
a) warunkiem uczestnictwa w zajęciach Aktywne Ferie 2022 zwanych dalej „Zajęciami” jest
zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego oraz
złożenie deklaracji zapisu dziecka: osobiście w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 lub
mailowo: sekretariat@mcs.trzebnica.pl do dnia 30.01.2022r.
b) Deklaracja wraz z regulaminem dostępna jest na stronie internetowej: trzebnica.pl oraz
gckis.trzebnica.pl
c) Dokonanie wpłaty (w sytuacji wybrania zajęć płatnych) do dnia 01.02.2022r. przelewem na nr
konta: 56 9591 0004 2001 0017 4873 0005 (w tytule przelewu należy podać : imię, nazwisko
uczestnika, datę i rodzaj zajęć). W przypadku braku wpłaty, dziecko zostanie automatycznie
skreślone z listy wybranych zajęć.
3. Kwestie organizacyjne
a) Dzieci przyprowadza i odbiera rodzic/opiekun prawny.
b) Czas sprawowania opieki nad dzieckiem przez instruktora rozpoczyna się na 10 minut przed
godziną rozpoczęcia zajęć. Odebranie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego następuje do 10
minut po zakończeniu zajęć.
c) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować instruktora o wszelkich
okolicznościach dotyczących dziecka mających lub mogących mieć wpływ na zabezpieczenie
dziecku należytej opieki w czasie zabawy, w szczególności dotyczy to informacji o posiadanych
przez dziecko schorzeniach.
d) Na Zajęcia mogą być przyprowadzone tylko i wyłącznie dzieci zdrowe. Rodzic/opiekun
prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, jeśli otrzyma informację o takiej
konieczności, w szczególności w razie złego samopoczucia/ choroby dziecka, czy innych
zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dziecka, czy innych dzieci przebywających pod opieką
pracownika MCSiR
e) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.

f) Organizator ma prawo odwołać lub przenieść Zajęcia po wcześniejszym powiadomieniu
zapisanych uczestników.
g) W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku wskazanym w ofercie.
4. Bezpieczeństwo
a) Uczestnicy Zajęć zobowiązują się do przestrzegania zasad obowiązującego Regulaminu
Obiektu.
b) Podczas Zajęć uczestnicy zobowiązują się dostosować do wytycznych Instruktora.
c) Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
hali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad jej użytkowania.
d) Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada Instruktor Zajęć,
e) MCSiR nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych
na korytarzu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy tam pozostawione,
f) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrych
obyczajów osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
g) W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy obowiązani są do stosowania się do
poleceń instruktora Zajęć.
h) O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia hali, w której odbywają
się Zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora Zajęć.
i) MCSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy
wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione lub zniszczone.
5. Postanowienia końcowe
a) Dyrektor MCSiR Trzebnica-Zdrój zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
b) Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
c) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor MCSiR
Trzebnica Zdrój.
6. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych i Pana/Pani dzieci:

a) …………………………………………………
b) …………………………………………………

1)
2)

3)
4)
5)

6)

1)
2)
3)

jest Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, dane będą przetwarzane
w Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój, Kościelna 9, 55-100
Trzebnica;
możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail:
iod@um.trzebnica.pl;
dane z deklaracji będą przetwarzane w celu zgłoszenia uczestników do wzięcia udziału
w zajęciach Aktywne Ferie 2022 w Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji
Trzebnica - Zdrój a wizerunek w celu promocyjno-informacyjnym tego wydarzenia;
podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa w Gminie Trzebnica;
dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania i obowiązków
wynikających z przepisów prawa, zaczynając od daty rozpoczęcia zajęć feryjnych
i mogą być wykorzystane jedynie w celach marketingowych.
ma Pan/Pani prawo do:
a) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie danych jest dobrowolne;
niepodanie danych (z wyłączeniem wizerunku) uniemożliwi udział dzieci w zajęciach;
podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

6. Postanowienia końcowe
a) Dyrektor MCSiR Trzebnica-Zdrój zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
b) Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
c) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor MCSiR
Trzebnica Zdrój.

...……………………………………
(podpis Administratora Danych Osobowych)

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.
……………………………………..
(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

