Regulamin „Treningu z Mikołajem”
Regulamin „Treningu z Mikołajem” jest integralną częścią regulaminu
korzystania z pomieszczeń placówki, na terenie której odbywa się impreza.
1. Organizator
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy
2. Cel
Integracja dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane przez ośrodek.
3. Termin i miejsce
9 grudnia 2018r. w godzinach 10.45-13.00
Pływalnia DOSiR przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie
4. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
a) w treningu mogą brać udział dzieci uczęszczające na odpłatne zajęcia
organizowane przez ośrodek i ich rodzice lub prawni opiekunowie, oraz rodzeństwo.
b) warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie pisemnego oświadczenia
rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do udziału w treningu
zarówno dzieci jak i dorosłych, które należy dostarczyć organizatorowi przed jego
rozpoczęciem.
c) obowiązuje strój kąpielowy, czepek, klapki
d) wszystkie dzieci biorą udział w imprezie na odpowiedzialność rodziców/ prawnych
opiekunów, a rodzice na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków
e) organizator zapewnia podstawowa opiekę medyczna
f) udział w imprezie jest bezpłatny
5. Sposób przeprowadzenia imprezy
a) dzieci zostaną podzielone na grupy i będą bawiły się korzystając z atrakcji pływalni
pod opieką animatorów.
b) dorośli (rodzice dzieci/ prawni opiekunowie, pełnoletnie rodzeństwo) będą mogli
korzystać indywidualnie ze wszystkich udostępnionych atrakcji pływalni na zasadach
objętych jej regulaminem.
6. Nagrody
Paczki ze słodyczami dla wszystkich dzieci uczestniczących w imprezie. Pizza.

DYREKCJA
ZESPÓŁ BOISKA SPORTOWEGO
ul. Kawęczyńska 44 I 03-770 Warszawa
tel. 22 511 20 00 I fax. 22 818 22 44
sekretariat@dosir.waw.pl

ZESPÓŁ BASENOWO-REKREACYJNY
ul. Jagiellońska 7 I 03-721 Warszawa
tel. 22 619 50 31 I
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl

ZESPÓŁ HAL SPORTOWYCH
ul. Szanajcy 17/19 I 03-481 Warszawa
tel. 22 619 11 20 I 22 818 16 88
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl

NIP 113-19-46-906 I REGON 012663694

WIELOFUNKCYJNE
OBIEKTY SPORTOWE
„ ORLIK 2012”
ul. Szanajcy 5 I 03-481 Warszawa
ul. Targowa 86 I 03-448 Warszawa

7. Ochrona danych osobowych
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 44, reprezentowany przez Dyrektora, jako
Administrator
danych,
przetwarza
dane
osobowe
zawarte
w oświadczeniach i formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
turnieju. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne
acz konieczne, do udziału w turnieju.
Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania.
Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne. W sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora
Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@dosir.waw.pl bądź
listownie.
Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności,
przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa
z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik, jeżeli uzna,
że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych
są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią
rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora
lub przekazywane mediom.
Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora
danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia,
nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być
publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą
opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo
wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania i usuwania. Wcześniej wyrażoną
zgodę można wycofać w każdym czasie.

8. Postanowienia końcowe
a) wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do Organizatora, służb
porządkowych, lub informacyjnych.
b) wszelkie kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
c) powyższy regulamin obowiązuje w dniu imprezy i na jej terenie.
d) Organizator ma prawo do zmian regulaminu podczas imprezy.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
f) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
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