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Organizatorem bezpłatnych warsztatów sportowych jest Łosicki Dom Kultury.
Wykonawcą zajęć jest Przychodnia Medyczna VENA Marciniak Spółka Jawna, 08-140 Mordy, ul.11-Listopada
28/30, NIP 8212637025 jako szkoła jazdy na rolkach RollNRoll.
Celem warsztatów jest promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia przez realizację wakacyjnych zajęć
sportowych w ramach akcji „Lato w mieście 2202”.
Udział w zajęciach jest możliwy po wypełnieniu oświadczenia przez uczestnika, w przypadku osoby
niepełnoletniej przez rodzica/opiekuna prawnego co jest równoznaczne z zapoznaniem i przestrzeganiem
regulaminu warsztatów.
Osoby uczestniczące w zajęciach, zobowiązane są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa, bezwzględnego
posłuszeństwa instruktorom, przestrzegania niniejszego regulaminu.
Instruktor, może odmówić wzięcia udziału w zajęciach osobom zakłócającym porządek, osobom pod
wpływem alkoholu lub narkotyków lub nieposiadających umiejętności do wzięcia udziału w wybranych
zajęciach lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
Organizator oraz Wykonawca będą przetwarzać dane osobowe pełnoletnich uczestników oraz dane osobowe
opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników. Szczegóły znajdują się w Klauzuli informacyjnej (RODO)
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
Czas trwania jednej lekcji dla grupy to 60 min.
Wszyscy uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia punktualnie, w rolkach oraz w prawidłowo
dopasowanym kasku i komplecie ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki) – gotowi do jazdy.
Zalecane jest przyjście 15 min przed rozpoczęciem zajęć w celu przygotowania się do nich.
Organizator, zastrzega sobie możliwość odwołania lub przeniesienia zajęć z powodu złej pogody lub zdarzeń
losowych na inny termin.
W przypadku odwołania lub zmiany terminu zajęć stosowna informacja pojawi się na stronach:
www.rollnroll.pl, gmina.losice.pl oraz na grupie Facebook www.facebook.com/groups/RollnRoll,
www.facebook.com/ldklosice/.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu prowadzania zajęć. Zaleca się
niepozostawianie cennych przedmiotów w szatni lub bez opieki na terenie otwartym gdzie odbywają się
zajęcia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się
indywidualne ubezpieczenie NNW. Organizator i Wykonawca posiadają wykupioną polisę OC.
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego
o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
Uczestnik biorący udział w zajęciach wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów z jego wizerunkiem w celach
marketingowych, a w szczególności udostepnienia zdjęć i filmów z zajęć w socialmediach (facebook,
instagram, youtube) oraz na stronach internetowych związanych z tematyką zajęć. W tym celu pełnoletni
uczestnik lub jego opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę. W przypadku braku pisemnej zgody wizerunek
uczestnika nie będzie publikowany.
W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
Opiekun prawny osoby niepełnoletniej zobowiązuję się na każde zajęcia wyposażyć dziecko w prawidłowo
dopasowany kask ochronny i przyjmuje do wiadomości, iż zalecany jest komplet ochraniaczy (dłonie, łokcie,
kolana) w celu zabezpieczenia kończyn przed urazami.
Opiekun prawny osoby niepełnoletniej zostaje poinformowany, że zdaje sobie sprawę z ryzyka, które wiąże
się z tym sportem oraz, że dziecko uczestniczy w zajęciach tylko i wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna
prawnego.
Ze względu na panującą sytuację – stan epidemii uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania
następujących zasad:
 dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu zajęć sportowych,
 uczestnikiem warsztatów może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną (dotyczy to również opiekunów),
 opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m, w przypadku,
gdy podany odstęp nie jest możliwy do zachowania, uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust
przy pomocy odzieży, jej części lub maski ochronnej,
 PAMIĘTAJ! Stosuj się do bieżących komunikatów władz i służb sanitarnych. Zmniejszaj maksymalne ryzyko
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Wszystkie kwestie sporne, niezawarte w tym regulaminie rozwiązuje organizator.
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Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania (ulica,
kod pocztowy,
miejscowość
Szkoła (nazwa, ulica, kod
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§1
Wyrażamy zgodę jako rodzice/opiekunowie prawni na udział naszego dziecka w zajęciach szkółki
w Łosicach. Przyjmuję do wiadomości, że informacje o terminach, godzinach, miejscu w/w zajęć lub
zmianach
w harmonogramie dostępne są u trenera prowadzącego zajęcia.
§2
Oświadczamy że nasze dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych znanych mi przeciwwskazań na
udział w zajęciach sportowych (treningach). Natomiast w przypadku stwierdzonych dolegliwości
zdrowotnych zobowiązuję się dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny sportowej. Nadto oświadczamy,
iż biorę odpowiedzialność za dojazd i powrót naszego dziecka na zajęcia sportowe (treningi) oraz
zobowiązuję się niezwłocznie informować ŁDK o wszelkich okolicznościach mający wpływ na szkolenie
sportowe (treningi) dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia oraz problemów
wychowawczych.

…………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………….………………………
(czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów)

ZAŁĄCZNIK

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z wejściem w życie w dniu25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09, e-mail: ldklosice@interia.pl
oraz Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak spółka jawna z siedzibą w Mordach przy ulicy 11-go
Listopada 28/30, posiadająca Filię w Korczewie przy ul. Księdza Brzóski 18 oraz Filię w Sarnakach przy ul.
Kilińskiego 4b - reprezentowana przez wspólników Mirosławę Marciniak i Jacka Marciniak.
II. Inspektor Ochrony Danych.
W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail:
inspektor@cbi24.pl numer telefonu 575-001-655).
W Przychodni powołany został Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Żochowska, z którym możesz
skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. 11-go Listopada 28/30, 08-140 Mordy, email:
iodo@przychodniavena.pl lub numer telefonu: 516-540-147.
III. Cel i podstawy przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- uczestniczenia w zajęciach związanych z jazdą na rolkach RollNRoll.
Podstawa prawna przetwarzania:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
IV. Odbiorca danych.
Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotowi informatycznemu,
prawnikowi, inspektorowi ochrony danych, podmiotom kontrolującym, organom państwa,
współpracownikom.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie
przechowywania dokumentacji związanej z zawarciem umowy oraz dokumentacji księgowej ustalonym
zgodnie z odrębnymi przepisami, a także w okresie, w którym przysługują stronom umowy roszczenia
(okres przedawnienia roszczeń).
VII. Twoje prawa.
Przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,prawo usunięcia swoich danych osobowych
(prawo do bycia zapomnianym),prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,prawo przenoszenia danych osobowych,prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
podstawie Twojej zgody.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do uczestniczenia w zajęciach.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapoznałem się, dnia ……………………………..………….

…………..…………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka

………………………..………………………………….…………………..
(podpis pełnoletniego uczestnika/
podpis opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika)

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Łosicki Dom Kultury oraz Przychodnię Medyczną „VENA”
Marciniak spółka jawna z siedzibą w Mordachdanych osobowych – wizerunku mojego/mojego niepełnoletniego
dziecka* w celu publikacji zdjęć i filmów z wizerunkiem z zajęć w socialmediach (facebook, instagram,youtube)
oraz na stronach internetowych związanych z tematyką zajęć.

Zapoznałem się, dnia ……………………………..………….

…………..…………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka

*niepotrzebne skreślić

………………………..………………………………….…………………..
(podpis pełnoletniego uczestnika/
podpis opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika)

