
REGULAMIN  

AKCJI CHARYTATYWNEJ „GRAJ I POMAGAJ” 

02.12. 2018 R.  

 

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorem Akcji Charytatywnej „Graj i Pomagaj” jest Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

 

II. CEL 

1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i 

młodzieży. 

2. Podczas Akcji odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz: Dzieci z rodzinnego domu 

dziecka, dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych i pogotowiach opiekuńczych 

organizowana przez Stowarzyszenie Przyjazny Dom. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Akcja Charytatywna „Graj i Pomagaj” odbędzie się 02 grudnia 2018 r w Hali Widowiskowo-

Sportowej „Centrum” przy ul. Aleja Róż 3. 

 

IV. UCZESTNICTWO I OPŁATY 

1. „Graj i Pomagaj” jest imprezą bezpłatną i otwartą dla wszystkich chętnych. 

2. Istnieje możliwość pozostawienia paczek, które będą wręczane dzieciom przez Mikołaja. 

3. Punkty odbioru paczek dla Mikołaja będą czynne:  

01.12.2018r. (sobota) 12:00 - 18:00  w recepcji  Hali Centrum przy Al. Róż 3                   

w Dąbrowie Górniczej 

02.12.2018r. (niedziela) 10:00 - 16:00  w hol główny Hali Centrum przy Al. Róż 3                   

w Dąbrowie Górniczej 

 

V. PARTNERZY  

1. Mateusz Wróbel Agencja Eventowa La Cultura 

2. Stowarzyszenie Przyjazny Dom – Zbiórka oraz warsztaty plastyczne 

3. Pracownia Florystyczna M. Kowalska- warsztaty świąteczne  

4. So-Fresh Magdalena Lipczyk-Żak - Fotolustro 

5. Klauni z Centrum Europy Agencja Artystyczna Janina Dobelmann- Animacje 

6. F.U. DANMEL Daniel Biernacki – Urządzenia Dmuchane 



7. Szkoły w Dąbrowie Górniczej ( SP8, SP11, ZS 4, I LO, V LO, SOSW)- Świąteczny 

Kiermasz 

8. M. Zalewski Balonowe Dekoracje Katowice 

9. Ale Fajnie Marlena Regulska – Lis – malowanie buziek  

10. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

11. Stowarzyszenie Dar Serca – zaplatanie warkoczy  

12. Centrum Gier Furia – Strzelnica Nerf 

13.  Laser house Sosnowiec  -  animacje  

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)„ 

Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 

informuję, że : 

11..  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane 

przez Dyrektora. 

22..  W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony 

Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 

32 - 261 20 10 wew. 125. 

33..  Dane osobowe Uczestnika w zakresie imię i nazwisko , utrwalenie wizerunku w trakcie 

uczestnictwa  przetwarzane są w celu marketingowym i promocyjnym Organizatora, 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz na portalach 

społecznościowych należących do CSiR,  na podstawie zgody na przetwarzanie 

udzielonej przez uczestnika lub jego  opiekuna prawnego art. 6 ust.1 lit. a 

rozporządzenia. 

44..  Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania   podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, w zakresie 

jego bieżącej działalności, które w ramach wykonania swoich obowiązków muszą 

posiadać do nich dostęp,  

55..  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji 

dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami. 



66..  Uczestnik/opiekun prawny posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

77..  Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, Uczestnik 

ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych 

osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

88..  Uczestnik / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika 

naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku.   

99..  PPooddaanniiee  ddaannyycchh    jjeesstt  wwaarruunnkkiieemm  ppoozzoossttaawwiieenniiaa  ppaacczzkkii,,  pprreezzeennttuu  ddllaa  ddzziieecckkaa..     

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11..  Program Akcji Charytatywnej „graj i Pomagaj” zostanie podany do informacji 

publicznej na stronie www.csir.pl  

22..  Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy. 

33..  Wszyscy uczestnicy Akcji Charytatywnej „Graj i Pomagaj” są ubezpieczeni przez 

organizatora. 

44..  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które uczestnik pozostawi lub 

zgubi podczas Akcji Charytatywnej „Graj i Pomagaj”.  

5. Organizator nie odpowiada za zniszczenia rzeczy należących do uczestników   

 a dokonanych przez innych uczestników. Prawni opiekunowie uczestników 

 ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.  

6. Impreza ma charakter imprezy masowej, organizator oraz partnerzy sporządzą 

dokumentację fotograficzną imprezy, zdjęcia mogą być  wykorzystywane przez 

organizatora i partnerów imprezy wymienionych w pkt V w celach promocyjnych oraz 

marketingowych na ich stronach internetowych, portalach społecznościowych i innych 

materiałach reklamowych. 

7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których  zobowiązuje 

się poinformować na stronie internetowej www oraz na portalach społecznościowych 

należących do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Centrum Sportu i Rekreacji.  

8.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

http://www.csir.pl/

