
Zarządzenie Nr   /2023 
Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 

z dnia  
 

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu Dąbrowska Akcji Zima 2023  

 

Na podstawie § 7 pkt. 7 Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przyjętego 

Uchwałą Nr XIII/226/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.12.2011 r. 

z późniejszymi zmianami. 

 

ZARZĄDZAM: 

 

§ 1 

 

Wprowadzić REGULAMIN DĄBROWSKIEJ AKCJI ZIMA 2023  w brzmieniu stanowiącym 

ZAŁĄCZNIK  do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie powierzam KIEROWNIKOWI DZIAŁU SPORTU. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr  /2022 
Dyrektora CSiR w Dąbrowie Górniczej  
z dnia  

 

REGULAMIN  

DĄBROWSKA AKCJA ZIMA 2023  

 

I  ORGANIZATORZY 

Organizatorem ,,Dąbrowskiej Akcji Zima 2023” jest Centrum Sportu i Rekreacji                   

w Dąbrowie Górniczej.  

 

II CEL 

Popularyzacja i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci   

i młodzieży w okresie ferii zimowych.   

 

III TERMIN I MIEJSCE 

Akcja ”Dąbrowska Zima 2023 ” odbywa się w okresie od 16.01.2023 do 29.01.2023r.                    

na terenie:  

 HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „CENTRUM”, 

 HALA SPORTOWA PRZY UL. SWOBODNEJ 46, 

 CSLIW POGORIA III W PARKU ZIELONA, 

 NEMO WODNY ŚWIAT. 

 

IV UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1.  Uczestnikami ,,Dąbrowska Akcja Zima 2023” są dzieci i młodzież w wieku 

szkolnym, którzy przybędą na zajęcia w terminach, wg. programu ,,Dąbrowska 

Akcja Zima 2023” stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik pełnoletni lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej, podejmując 

decyzję o uczestniczeniu w „Dąbrowskiej Akcji Zima 2023” zobligowany jest do 

wypełnienia i podpisania stosownych oświadczeń i zgód, które stanowią załącznik 

niniejszego regulaminu. 

3. Wszyscy uczestnicy zajęć dodatkowo są zobowiązani do przestrzegania 

regulaminu, który obowiązuje na danym obiekcie. 

 

 

 

 



V 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 : 

1. Administratorem danych osobowych opiekunów prawnych oraz dziecka jest 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza;         

ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. 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. 

3. Dane osobowe opiekunów prawnych oraz dziecka przetwarzane są w celu 

uczestnictwa w wydarzeniu Dąbrowska Akcja Zima 2023” na podstawie :  

 art. 6 ust. 1 lit a  rozporządzenia - wyrażenie zgody w jednym lub większej liczbie 

określonych celów związanych z uczestnictwem w organizowanym wydarzeniu       

w tym zgodę na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku uczestnika i jego 

wykorzystanie w celu informacyjnym, marketingowym i promocyjnym 

Organizatora, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz na 

portalach społecznościowych należących do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza 

oraz Centrum Sportu i Rekreacji oraz zgodę na przetwarzanie numeru telefonu 

opiekuna prawnego;  

 art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia – w celu wykonania zadania realizowanego                     

w interesie publicznym związanym z realizacją zadań statutowych polegającym                       

na popularyzacji i upowszechnianiu aktywnego spędzania wolnego czasu wśród 

dzieci  i młodzieży w okresie ferii zimowych. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie                  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych mogą 

posiadać upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora Danych, którzy 

w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, osoby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa 

dziecka w zajęciach organizowanych według harmonogramu Akcji „Zima               

w Mieście 2023”. 

5. Dane osobowe opiekunów prawnych oraz dziecka będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający                            

z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.  

mailto:iod@csir.pl


6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

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

rozporządzenia, ma Pani/Pan 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. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz 

dziecka naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia  27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje 

wystąpienie sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo dziecka w Dąbrowskiej Akcji Zima  

2023”. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

11..  Program „Dąbrowskiej Akcji Zima 2023” dostosowany będzie do możliwości 

psychoruchowych uczestników oraz warunków pogodowych.  

22..  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń 

losowych istnieje możliwość zmiany programu zajęć lub ich odwołania. 

33..  Wszyscy uczestnicy „Dąbrowskiej Akcji Zima 2023” są ubezpieczeni przez 

Organizatora. 

44..  Przewóz uczestników na miejsce odbywania zajęć oraz odbiór dzieci zapewniają 

opiekunowie.  

55..  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które uczestnik pozostawi                 

lub zgubi podczas „Dąbrowskiej Akcji Zima 2023”.  

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 nr.1  
do Regulaminu  

 
 

DĄBROWSKA AKCJA ZIMA 2023 

Zgłaszam  (imię i nazwisko dziecka) 

…………………………………………………………………........... 

do uczestnictwa w następujących zajęciach organizowanych w ramach Dąbrowskiej Akcji 

Zima 2023: 

o narty biegowe,       

o szkółka bokserska,      

o zapasy,    

o zajęcia taneczno – ruchowe z La Culturą, 

o akrobatyka z Activo, 

o tenis ziemny, 

o capoeira. 

(podkreślić wybrane zajęcia) 

 

 Oświadczam, że akceptuje warunki regulaminu Dąbrowskiej Akcji Zima 2023                             

oraz że zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad 

przetwarzania danych osobowych, 

 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w wybranych 

zajęciach, 

 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 

Dąbrowskiej Akcji Zima 2023, 

 Wrażam zgodę na przetwarzanie podanego numeru telefonu kontaktowego w przypadku 

wystąpienia sytuacji, która będzie zagrażać bezpieczeństwu dziecka. 

 

Podpis prawnego opiekuna dziecka na zgłoszeniu jest równoznaczny z złożeniem 

stosownych oświadczeń i wyrażeniem zgód  zawartych w zgłoszeniu. 

 

Opiekun prawny (imię i nazwisko) …………………………………………… 

Podpis …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego…………………………………………………. 

 

 



Załącznik nr.2  
do Regulaminu  

 
 

CENTRUM SPORTU I REKREACJI 

 

DĄBROWSKA AKCJA ZIMA 2023 

 

 

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

 

Miejsce zajęć: …………………………………………………..  

 
Data zajęć Ilość osób Podpis instruktora zajęć Podpis pracownika  

Centrum Sportu i Rekreacji 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 
 



Załącznik nr.3 
do Regulaminu  

 
 

 

Dąbrowska Akcja Zima 2023 

16.01.2023 - 29.01.2023r.  

 
Lp. Nazwa 

zadania 
 

Opis wydarzenia  Miejsce Data 

1. Wypożyczalni
a nart 

biegowych 

Wypożyczalnia 
czynna w zależności 
od warunków 
atmosferycznych. 
 

Centrum Sportów 
Letnich i Wodnych 
Pogoria w Parku 
Zielona ul. Letnia 9 

Od poniedziałku do soboty   
w godz. 10.00 – 18.00 
w zależności od warunków 
atmosferycznych  
Rezerwacja pod numerem 
tel.: 506 050 694 

2.  Szkółka 
bokserska 

Zajęcia 
ogólnorozwojowe dla 
dzieci i młodzieży z 
elementami boksu. 

Hala Sportowa                        
ul. Swobodna 46 

Od poniedziałku do piątku     
w godz. 09:00 – 11:00. 
Zajęcia bezpłatne. Więcej 
informacji pod numerem 
telefonu: 600 810 860. 

3. Ferie z 
zapasami 

Zajęcia 
ogólnorozwojowe dla 
dzieci i młodzieży z 
elementami zapasów. 
 

Hala Widowiskowo – 
Sportowa „Centrum”               
Al. Róż 3  

16-20.01. 14:00-16:00. 
23.01. 12:00-14:00. 
24-27.01. 11:00-13:00. 
Zajęcia bezpłatne. Więcej 
informacji pod numerami tel.: 
603 580 723, 515 537 158. 

4. Zajęcia 
taneczno-
ruchowe             

z La Culturą 
 
 

Zajęcia ruchowe dla 
dzieci  
i młodzieży z 
elementami tańca. 

Hala Widowiskowo – 
Sportowa „Centrum”               
Al. Róż 3 

Wtorki, środy  
(17,18,24,25.01.2023r.) 
Dzieci 5-7 lat  
w godz. 16:00-17:00 
Dzieci 8-12 lat  
w godz. 17:00-18:00. Zajęcia 
bezpłatne. Więcej inf.: 
513 823 993. 

5. 
 
 

Akrobatyka 
z Activo  

Zajęcia z zakresu 
gimnastyki sportowej 
z układami 
choreograficznymi  

Hala Widowiskowo – 
Sportowa „Centrum”               
Al. Róż 3  

Poniedziałki, środy 
(16,18,23,25.01.2023r.)   
Godz. 10:00-12:00. Zajęcia 
bezpłatne. 

6. Tenis ziemny  
 
 

Zajęcia 
są prowadzone 
w różnorodnych, 
nowoczesnych 
i atrakcyjnych 
formach, poprawiając 
aktywność fizyczną 
uczestników.  

Hala Widowiskowo – 
Sportowa „Centrum”               
Al. Róż 3 

W drugim tygodniu ferii  
Wtorek, czwartek, piątek  
(24,26,27.01.2023r.) 
Dzieci 6-8 lat  
godz. 15:00-16:00 
Dzieci 9-11 lat  
godz. 16:00-17:00 
Dzieci 12-14 lat  
godz. 17:00-18:00 
Zajęcia bezpłatne. 
Rezerwacja:  
tel. 501-772-725. 

7.  Capoeira 
 
 

Zajęcia to połączenie 
tańca, muzyki, rytmu, 
sztuki walki, 
samoobrony, 

Hala Widowiskowo – 
Sportowa „Centrum”               
Al. Róż 3 

W 1 tygodniu ferii 
Wtorek, czwartek  
(17,19.01.2023r. ) 
Wtorek 



gimnastyki i 
akrobatyki.  

Dzieci do 10 lat  
Godz. 10:00-11:00  
Dzieci od 10 lat  
Godz. 11:00-12:00 
Czwartek 
Dzieci do 10 lat  
Godz. 16:00-17:00  
Dzieci od 10 lat  
Godz. 17:00-18:00. Zajęcia 
bezpłatne. 

8.  Ferie z Nemo  Dzieci i młodzież 
zameldowane na 
terenie gminy 
Dabrowa Górnicza 
będą mogły 
bezpłatnie korzystać 
z basenu.  

Aqua Park Nemo  
Al. Róż 1  
 
 
 

Dzieci i młodzież 
zameldowane na terenie 
gminy Dabrowa Górnicza 
wchodzić będą bezpłatnie na 
basen na 1 godzinę dziennie 
Od poniedziałku do piątku    
w godz. 9.00 – 16.00 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


