
REGULAMIN  

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2020” 

27.06. – 31.08. 2020 R.  

 

 

I.  Organizatorzy 

 Organizatorem Akcji „Lato w Mieście” jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie

 Górniczej.  

II. Cel 

Popularyzacja i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i 

młodzieży w okresie letnich wakacji.   

 

III. Termin i Miejsce 

Akcja ”Lato w Mieście” odbywa się w okresie wakacji tj. 27.06. -  31.08.2020 r.             

na obiektach:  

 Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”, 

 Hala Sportowa ul. Swobodna 46, 

 CSLiW Pogoria III przy zbiorniku Pogoria 3, 

 CSLiW Pogoria III w Parku Zielona, 

 Korty Tenisowe, ul. 1000 – lecia 21, 

 „Nemo” Świat Rozrywki Aleja Róż 1. 

 

IV. Uczestnictwo i zgłoszenia 

11..  Uczestnikami Akcji „Lato w Mieście” mogą być wszyscy chętni, którzy pojawią się na 

zajęciach w dniu i o godzinie ich odbywania się wg. programu akcji. 

22..  Osoby niepełnoletnie muszą posiadać wypełnioną i podpisaną zgodę rodzica lub 

prawnego opiekuna na udział w zajęciach - załącznik nr.2. 

 

V. Opłaty 

  Wszystkie zajęcia w ramach Akcji „Lato w Mieście” są bezpłatne. 

 

VI. Zasady przebywania na obiektach sportowych 

1. Przebywając na obiekcie podczas zajęć nie ma obowiązku zasłaniania twarzy. 

2. Pracownicy obiektu obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających 

na obiekcie. 

3. Przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce. 



4. Wejście na obiekt wyłącznie w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z 

szatni. 

5. Dla osób korzystających z obiektu wyznaczone są właściwe toalety (w danej chwili w 

toalecie może przebywać 1 osoba). 

6. Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców) za wyjątkiem toalet. 

7. Na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 

osoby i trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem obsługi. 

 

VII. 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 2016 roku 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, nr telefonu, miejsce 

zamieszkania, przetwarzane są w celu: udziału w zajęciach Akcji lato, informacyjnym, 

marketingowym i promocyjnym, statystycznym Organizatora, na podstawie umowy 

(zgłoszenia na zajęcia), art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia. 

44..  Dane w zakresie wizerunku przetwarzane są w celu marketingowym i promocyjnym 

Organizatora poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz na portalach 

społecznościowych należących do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Centrum 

Sportui Rekreacji - przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie udzielonej 

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

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

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania następującym  kategoriom odbiorców: upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania 

swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, zleceniobiorcy realizującemu 

usługi z zakresu spikera, 

mailto:iod@csir.pl


66..  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. 

77..  Uczestnik 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. 

88..  Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 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. 

99..  Uczestnik 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. 

 

VIII.  Postanowienia Końcowe 

11..  Program Akcji „Lato w Mieście” dostosowany będzie do możliwości psychoruchowych 

uczestników oraz warunków pogodowych.  

22..  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych istnieje możliwość zmiany 

programu zajęć. 

33..  Wszyscy uczestnicy Akcji „Lato w Mieście” są ubezpieczeni przez organizatora. 

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

zgubi podczas Akcji „Lato w Mieście”.  

6. Organizator nie odpowiada za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,   

 a dokonanych przez innych uczestników. Prawni opiekunowie uczestników 

 ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.  

7. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz niniejszego regulaminu  przez 

 uczestników, instruktorzy prowadzący będą  mogli nie dopuścić  takich osób do 

udziału w zajęciach. 

8. 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.  

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 
Załącznik do regulaminu  
Akcja lato w mieście 2020 

 

 



AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020 

 

    Rodzaj zajęć: ……………………………………………………… 
 

     Oświadczam, że:  

 akceptuje warunki regulaminu Akcji Lato w Mieście 2020, 

 wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach zgodnych z programem, 

 wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Partnerów 

Akcji Lato w Mieście 2020, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie Akcji Lato w Mieście 2020,  

 zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, 

 informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach. 

 

Podpis prawnego opiekuna dziecka na poniższym zgłoszeniu jest równoznaczny z 
zapoznaniem się oraz akceptacją w/w punktów. 

 

 
 

* numer telefonu został podany dobrowolnie i zostanie wykorzystany tylko w 
przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka 

 

Imię i nazwisko Tel. Opiekuna* Podpis prawnego opiekuna UWAGI 

    


