
 REGULAMIN SPORTOWYCH WAKACJI Z MOS ZATOKA 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Miejski Ośrodek Sportu w Braniewie. 

2. Zajęcia realizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

3. Przedmiotem Regulaminu jest sprecyzowanie ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach 

4. Celem zajęć wakacyjnych jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom spędzającym wakacje w domach 

poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej. 

5. Sportowe wakacje MOS Zatoka podzielone są na dwa bloki zajęć  

a) I blok zajęć- 10:00-12:00 gry i zabawy na basenie miejskim 
b) II blok zajęć- 12:15- 14:00 gry i zabawy na orliku stadionu miejskiego.  

6. Udział w zajęciach jest bezpłatny, aczkolwiek jednorazowa opłata za wejście na basen wynosi 2 złote 

(każdego dnia). 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku niepogody, gdy zajęcia od 12:15-

14:00 są na świeżym powietrzu. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn losowych. 

9. Uczestnik spotkania wpisuje się na listę uczestnictwa poprzez podanie imienia, nazwiska oraz numer telefonu 

opiekuna prawnego uczestnika. 

10. Opiekunowie uczestników zajęć mają obowiązek wypełnienia Karty Uczestnika. (załącznik nr 1). 

11. Udział w zajęciach jest dobrowolny. 

12. Organizatorzy nie zapewnią uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz następstwa z nich 

wynikające, w tym za wypadki losowe, w szczególności tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu. 

13. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do poleceń instruktorów oraz przedstawicieli 

organizatorów.  

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniach osób, które nie stosują się do 

poleceń. 

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników. 

II. ZGODY UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich następujących kategorii danych osobowych.  

a) Imienia i nazwiska 

b) Numeru telefonu 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację wizerunku na stronach, z którymi współpracuje Miejski 

Ośrodek Sportu w Braniewie, w celu promowania działalności Organizatora, zgodnie z art. 7 oraz motywem 

32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)  

3. Klauzula informacyjna 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO. Zgodnie z wymogami 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), 

informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony 

danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA, 14-

500 Braniewo (dalej również jako „ADO”).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres 

e-mail: iod@braniewo.pl. 

3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 

oraz na podstawie udzielonej zgody. 



4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;  

b) Realizacji zawartych przez ADO umów; 

c) Na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają 

dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest MOS ZATOKA 

Braniewo. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są 

przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: 

 Dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 Osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

 ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 

obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

 Zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

 Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych,  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie    

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 



9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA, Ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2021r.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka w Braniewie. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora zajęć. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w zajęciach jak i w samym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

Regulaminu Sportowych Wakacji z MOS Zatoką 

 

Karta uczestnika Sportowych Wakacji z MOS Zatoka 

Nazwa zajęć/  

 

Sportowe Wakacje z MOS Zatoka 

Zajęcia prowadzone przez Magda Ingielewicz i  Rafała Tucholskiego  

6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28, 30 lipca 2021 

Uczestnik Imię  Nazwisko  Data ur.  

Adres zamieszkania 
uczestnika 

Kod pocztowy  Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:  

Rodzic / opiekun prawny 
(dot. osób nieletnich) 

Imię  Nazwisko  

Adres rodzica / opiekuna 
(jeśli inny niż uczestnika) 

Kod pocztowy  Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:  

Dane kontaktowe 
(uczestnik nieletni podaje dane 

rodzica/opiekuna) 

e-mail:  

Telefon (-y):  

Telefon uczestnika nieletniego 

(nieobowiązkowo): 

  

Uwagi dla prowadzącego 

zajęcia 

 

 

 
 

 Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu 

ZATOKA  

w ramach Sportowych Wakacji z MOS ZATOKA 

 Akceptuje Regulamin Sportowych Wakacji z MOS Zatoka 

 Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych. 

 

Data i podpis:  

 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez 

Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego 

przedstawiających mój wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez MOS 

ZATOKA oraz, że rozpowszechnianie przez MOS ZATOKA wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może 

być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 

 Tak/   Nie/* 
 

 

Data i podpis:  

/* - właściwe zaznaczyć 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA z siedzibą na ul. Łąkowa 1, 14- 500 Braniewo, zwane dalej 
MOS ZATOKA. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz.1182) w celu 
udziału w powyższych zajęciach i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 



 

 


