ZARZĄDZENIE NR MOSIR.0110.21.2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauki jazdy na rolkach – „Łaziskie
Rolkowanie”
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018r.; poz. 650) oraz
statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych
wprowadza
§ 1.
Regulamin nauki jazdy na rolkach - „Łaziskie Rolkowanie” stanowiący załącznik 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje
Kierownik Zespołu Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łaziskach Górnych.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
mgr inż. Tadeusz Marszolik
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Regulamin nauki jazdy na rolkach - „ŁAZISKIE ROLKOWANIE”
I.

ORGANIZATOR, CEL AKCJI, UCZESTNICY:
1. Organizatorem nauki jazdy na rolkach – „Łaziskie rolkowanie” jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łaziskach Górnych.
2. Celem akcji jest :
a) organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży;
b) nauka jady na rolkach dzieci i młodzieży;
c) popularyzacja jazdy na rolkach.
3. Uczestnikami akcji mogą być dzieci od 4 roku życia, które są mieszkańcami Łazisk
Górnych.
4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

II.

TERMIN I MIEJSCE:

1. „Łaziskie rolkowanie” odbywać się będzie w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00
do 12:00 w terminie: 26.06.2018 r. – 30.08.2018r.
2. Miejscem „Łaziskiego rolkowania” będzie wyasfaltowany plac za stadionem miejskim
w Łaziskach Górnych, wejście z ścieżki zdrowia przy placu zabaw.
III.

REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia,
a w szczególności do:
a) poruszania się po ścieżce zdrowia tylko w miejscu wskazanym przez instruktora;
b) przestrzegania zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu;
innych osób korzystających z ścieżki lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek;
c) sygnalizowania instruktorowi wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku,
w tym własnego złego samopoczucia;
d) zgłaszania instruktorowi każdego przypadku skaleczenia lub urazu doznanego
w trakcie trwania zajęć.
2. Warunki uczestnictwa :
a) uczestnicy muszą posiadać własny sprzęt umożliwiający jazdę na rolkach oraz sprzęt
ochronny umożliwiający bezpieczny udział w zajęciach tj. kask, ochraniacze kolan, łokci
i nadgarstków;
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b) warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie oświadczenia udziału w akcji i dostarczenie
instruktorowi w dniu zajęć; oświadczenie udziału w akcji do pobrania ze strony
www.mosir.laziska.pl. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
c) w ramach prowadzonych zajęć nauki jazdy na rolach będą przetwarzane następujące dane
osobowe:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- numer telefonu
d) osoby niepełnoletnie biorące udział w akcji muszą posiadać pisemną zgodę prawnego
opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w akcji;
e) osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna w czasie trwania zajęć;
f) zgłoszenie do udziału w akcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych uczestników nauki jazdy na rolkach – „Łaziskie
Rolkowanie” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych,
ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP: 6351791846, REGON: 241049933.
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosir.laziska.pl
c) celem przetwarzania jest udział w nauce jazdy na rolkach jest realizacja obowiązku
prawnego, tj. sporządzanie sprawozdań, zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozpatrywanie
skarg - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom oraz na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
d) odbiorcami danych osobowych będą:
- podmioty publiczne, którym Administrator ma obowiązek je przetwarzać na

podstawie przepisów prawa, bez zgody osoby, której dane dotyczą;
- inni administratorzy (np. osoba fizyczna dostarczająca i aktualizująca stronę internatową
itp.).
e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, a w pozostałych przypadkach do
ustania przyczyn oraz do momentu odwołania zgody,
f) uczestnicy turnieju posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, czesiowego lub całkowitego usunięcia („prawo do
bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie
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g) uczestnicy nauki mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
h) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
i) ponadto zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy uczestnik nauki jazdy na rolkach wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych, wizerunkowych do celów kontaktowych oraz
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
4. wszystkich uczestników akcji zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz bezwzględnego podporządkowania się ustaleniom w nim zawartym;
5. każdy uczestnik biorący udział w akcji powinien mieć ze sobą butelkę wody do picia;
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy pozostawione bez opieki;
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
Jazda na rolkach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad
i posiadanie odpowiedniego sprzętu nie gwarantuje uniknięcia urazów.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Data………………………………
OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W AKCJI „ŁAZISKIE ROLKOWANIE” W OKRESIE
26.06 – 30.08.2018 r.
Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Tel. kontaktowy

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w akcji organizowanej w dniach 26.06 – 30.08.2018 r.
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych – „Łaziskie rolkowanie”.
3. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych mojego dziecka do udziału w akcji.

podpis uczestnika lub opiekuna prawnego
……………………………………………………………………
Data………………………………
OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W AKCJI „ŁAZISKIE ROLKOWANIE” W OKRESIE
26.06 – 30.08.2018 r.
Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Tel. kontaktowy

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w akcji organizowanej w dniach 26.06 – 30.08.2018 r.
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych – „Łaziskie rolkowanie”.
3. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych mojego dziecka do udziału w akcji.
podpis uczestnika lub opiekuna prawnego
……………………………………………………………………
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