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REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 
„Co za nowina! Sportowa ZIMA!” 

 

§1  
INFORMACJA O ZAJĘCIACH 

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Satori, ul. Dworcowa 3/3, 64-915 Jastrowie. 
2. Terminy zajęć: 

a. 30.01.2023 
b. 31.01.2023 
c. 01.02.2023 
d. 02.02.2023 
e. 03.02.2023 

3. Miejsce: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, ul. 8 Marca 16, 77-
400 Złotów 

4. Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-16.00. 
5. Udział w zajęciach jest odpłatny. Koszt uczestnictwa to 40,00zł (słownie: czterdzieści złotych, 0/100) za każdy 

dzień zajęć. 
6. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 6-14 lat (które w dniu zajęć ukończyły 6 rok życia, a nie ukończyły 

15 roku życia). 
7. Szczegółowych informacji udziela Krystyna Gawlik tel. 724-954-449. 
 

§2 
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zobowiązuje się do: 
a. opieki nad dziećmi i organizacji zajęć w godzinach 10.00-16.00 
a. zapewnienia opieki wykwalifikowanej kadry podczas zajęć 
b. dbania o bezpieczeństwo uczestników zajęć 
c. zapewnienia wyżywiania w postaci obiadu oraz napojów 
d. zapewnienia ubezpieczenia NNW uczestnikom zajęć 

 
§3 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Hali Sportowej i przestrzegania ich. 
b. Uczestniczenia w zajęciach, na które został zapisany. 
c. Punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego uczestnictwa 
d. Dbania o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie zajęć 
e. Traktowania kolegów, opiekunów i innych osób z szacunkiem 
f. Informowania opiekunów o każdej chorobie, urazie lub złym samopoczuciu. 

2. Zabrania się działań i zachowań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników 
wypoczynku. 

3. Uczestnik zajęć (lub jego rodzice/opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone 
przez niego podczas zajęć. 

4. Uczestnikowi nie wolno używać telefonów komórkowych, tabletów, smartwatch’y lub innych urządzeń 
elektronicznych w trakcie zajęć bez zgody opiekuna. 

5. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren zajęć. 

§4 
ZAPISY NA ZAJĘCIA 

1. Zapisy odbywają się poprzez formularz zamieszczony na stronie www.satori.org.pl/SportowaZima 
2. Formularz będzie aktywny od dnia 10 stycznia 2023 roku od godziny 10.00 aż do wyczerpania miejsc na zajęcia. 
3. Limit miejsc na zajęciach w każdym dniu to 40. 

http://www.satori.org.pl/SportowaZima
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4. Każde dziecko może zapisać się na dowolną liczbę zajęć. 
5. Organizator może przyznać dodatkowe miejsca na zajęcia w szczególności dla dzieci trenujących w klubie 

Stowarzyszenie SATORI, dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
6. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Dziecka na zajęcia. 
7. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na Przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz z oświadczeniem, iż dziecko nie ma 
przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych. 

8. Po otrzymaniu zgłoszenia, na podany przy zapisie e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu lub odrzuceniu 
zgłoszenia. 

9. Należy niezwłocznie potwierdzić udział w zajęciach poprzez dokonanie opłaty w formie przelewu na konto: 
Stowarzyszenie Satori, nr rach. 32 8944 0003 0002 8323 2000 0010. W tytule przelewu prosimy podać imię i 
nazwisko uczestnika zajęć. 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone z braku staranności uczestnika 
zajęć. 

2. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu, energetyków oraz 
napojów gazowanych, zakupu, posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków 
odurzających. Zaleca się aby uczestnicy zajęć nie spożywali chipsów, słodyczy i innych słodkich i słonych 
przekąsek. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach na minimum 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć i 
poinformowaniu o tym organizatora – uczestnik otrzyma zwrot płatności. 

4. Za rażące naruszenia Regulaminu, zasad bezpieczeństwa lub braku szacunku do opiekunów, kolegów i innych 
osób uczestnik może zostać wydalony z zajęć. W takim przypadku rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 
są niezwłocznie odebrać Dziecko z zajęć. Opłata za ten dzień nie zostaje zwrócona. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają 
formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji zajęć. 
7. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Organizatora. 
8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 stycznia 2023 roku. 
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Załącznik nr 1 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

Klauzula informacyjna  
Mając na uwadze ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie 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) informujemy,  iż: 
1.  Administratorem Państwa danych osobowych lub Państwa dziecka (dalej Państwa dane) jest Klub Stowarzyszenie 
SATORI, z  siedzibą  w  Jastrowiu,  ul. Dworcowa 3/3. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-
mail: kontakt@satori.org.pl. 
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach sportowych „Co za nowina! Sportowa ZIMA!”, 
które organizowane są przez Stowarzyszenie SATORI.  Będą również przetwarzane w celach archiwalnych, 
informacyjnych, dowodowych oraz promocyjnych Stowarzyszenia Satori na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 
ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. a.  
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli 
zrealizować zadanie. Podane Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, a w szczególności:  
- osobom upoważnionym przez nas; naszym pracownikom i podmiotom współpracującym z administratorem (np. 
księgowym, prawnikom, informatykom), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
- podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,  
- innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom.  
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Nie jesteście Państwo 
zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez Stowarzyszenie SATORI.  
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Stowarzyszenie SATORI nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  
8. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą 
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz 
przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych  w  powszechnie  
obowiązujących  przepisach prawa. 


