
Regulamin korzystania z zajęć piłki nożnej i siatkówki  
dla dorosłych i młodzieży   

 

Regulamin korzystania z zajęć piłki nożnej i siatkówki dla uczestników 

programu jest integralną częścią regulaminu korzystania z pomieszczeń 

placówki, na terenie której odbywają się zajęcia. 

 

Organizatorem zajęć dla dorosłych i młodzieży, która ukończyła 16 rok życia jest 

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 

 

Zajęcia odbywają się na terenie DOSiR przy ul. Szanajcy 17/19. 

 

1. Zajęcia są skierowane do uczestników indywidualnych - dorosłych i młodzieży, która 

ukończyła 16 rok życia, w pierwszej kolejności zamieszkałych na terenie Dzielnicy 

Praga-Północ. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest oświadczenie o braku jakichkolwiek 

przeciwwskazań do udziału w nich. Udział w zajęciach jest dobrowolny i na własną 

odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/ prawnych opiekunów                                      

w przypadku osób niepełnoletnich. Wobec powyższego uczestnikowi nie przysługują 

roszczenia z tytułu ewentualnych szkód.   

3. Zajęcia prowadzone będą w grupach liczących nie więcej niż 16 osób – wymagany 

strój sportowy i obuwie sportowe. 

4. Instruktor prowadzi zapisy, ustala listy uczestników, oświadczenia o braku 

przeciwwskazań do udziału w zajęciach. 

5. Koszt udziału w zajęciach zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie 

www.dosir.waw.pl 

6. Opłatę za karnet można dokonać wyłącznie w kasie Dzielnicowego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji.  

7. Organizator nie zwraca kosztów za nieobecność na zajęciach, bez względu na powód 

absencji.  

8. Osoby, które nie uiściły opłaty za 1 m-c do 10 dnia każdego miesiąca mogą zostać 

wykreślone z listy uczestników. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć.  

10. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje regulamin korzystania z obiektu sportowego. 

W czasie zajęć uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania                  

się decyzjom prowadzącego. 

11. Osoby biorące udział w zajęciach odpowiadają finansowo za umyślne szkody 

spowodowane w obiekcie a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność 

ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie. 

12. Za porządek i bezpieczeństwo na zajęciach odpowiada prowadzący. 

13. 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 w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu uczestnika oraz imienia 

nazwiska, nr telefonu osoby, którą należy powiadomić wyłącznie w celu organizacji  

i przeprowadzenia zajęć. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych 

osobowych jest dobrowolne                             acz konieczne, do udziału w zajęciach. 

Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w 

określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której 

http://www.dosir.waw.pl/


dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych.   

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, przesyłając oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną  

 

14. W sprawach nie ujętych regulaminem rozstrzyga organizator. 
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