
Regulamin zajęć piłkarskich „piłkarSkierdy” 
 
 

1. Organizatorem zajęć piłkarskich są Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie i Gmina 
Jabłonna.  

2. Zajęcia piłkarskie „piłkarSkierdy” prowadzone są w grupach dla dzieci i młodzieży w wieku 
7-12 lat i odbywają się od maja do końca lipca oraz od września do końca października 
zgodnie z ustalonym planem. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany planu 
zajęć. 

3. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad działania zajęć piłkarskich „piłkarSkierdy”. 
Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć oraz ich opiekunów 
prawnych. 

4. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania: 
• regulaminu zajęć piłkarskich „piłkarSkierdy”, 
• zasad etyki gry w piłkę nożną. 

5. Na zajęcia dzieci należy przyprowadzać punktualnie i przekazywać dziecko trenerowi. 
6. Wszystkie sprawy szkoleniowe należy załatwiać bezpośrednio u trenera. 
7. Trenerzy nie udzielają informacji w czasie trwania zajęć. 
8. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać na zajęciach tylko za zgoda trenera 

prowadzącego. 
9. W czas trwania treningu wliczone są czynności przygotowujące do zajęć. 
10. Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe dostosowane do gry w piłkę nożną. 
11. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posprzątania boiska i zebrania sprzętu sportowego 

po zakończonych zajęciach. 
12. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika na zajęciach, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 
13. Zajęcia są finansowane przez Gminę Jabłonna w ramach Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Jabłonna na lata 2022-2025.  

14. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  
15. Zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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: 

RODO) informujemy:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Jabłonnie z siedzibą w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124 A. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo 

skontaktować: Beata Wojciechowska adresem e-mail: iod@osirjablonna.pl 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie: art. 6 ust 1 lit. c RODO -  

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 7 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu wykonania zadań własnych 

gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w celu organizacji wydarzenia 
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sportowego którego jest Pan/Pani uczestnikiem; art. 6 ust 1 lit a RODO – na podstawie 

udzielonej dobrowolnej zgody w określonym celu i zakresie;  

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych; prawo 

otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo  do 

sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych; prawo  do przenoszenia danych osobowych do 

innego administratora; 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich 

przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stawki 2. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane 

jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi 

Administrator zawarł umowę. 

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze 

ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do 

cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują 

właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. Administrator danych 

osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego. 

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

a) Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.  

b) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów.  

c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki.  

d) Rodzice/Opiekunowie uczestnika zajęć podpisując oświadczenia stanowiące załącznik 

do niniejszego regulaminu akceptują warunki niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz na prezentację zdjęć w mediach oraz 

w celach marketingowych organizatora.  

e) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 

zmian.  

 

 


