
REGULAMIN 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

Księżycowe rolkowanie  

I. CEL  

1. Organizatorem zabawy „Księżycowe rolkowanie” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łaziskach Górnych. 

2. Celem zabawy jest popularyzacja jazdy na rolkach. 

3. Udział w zabawie jest bezpłatny. 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. „Księżycowe rolkowanie” odbędzie się 24.08.2020 r. 

2. Zbiórka uczestników o godz. 19.00 na parkingu przy ORS Żabka ul. Sportowa 1 w 

Łaziskach Górnych, finał na basenie Żabka z ogniskiem i zabawą DJ-a. 

3. Przewidywany czas zakończenia zabawy – godz. 21.00 

III.  REGULAMIN ZAJĘĆ 

1. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do stosowania się do poleceń instruktora 

prowadzącego „Księżycowe rolkowanie”, a w szczególności do: 

a) poruszania się po ścieżce zdrowia tylko w miejscu wskazanym przez instruktora; 

b) przestrzegania zakazu powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu 

oraz innych osób korzystających ze 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 zabawy. 

2.Warunki uczestnictwa: 

a) warunkiem uczestnictwa są zapisy na adres mailowy: marketing@mosir.laziska.pl. 

Obowiązuje limit osób 150 

b) uczestnicy muszą posiadać własny sprzęt umożliwiający jazdę na rolkach oraz sprzęt 

ochronny umożliwiający bezpieczny udział w zabawie tj. kask, ochraniacze kolan, łokci 

i nadgarstków; 

c) zgłoszenie do udziału w zabawie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2. Wszystkich uczestników zabawy „Księżycowe rolkowanie” zobowiązuje się do 

przestrzegania niniejszego regulaminu oraz bezwzględnego podporządkowania się 

ustaleniom w nim zawartych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy pozostawione bez opieki. 
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4. Osoby niepełnoletnie w czasie trwania zabawy muszą być pod opieką rodzica lub 

prawnego opiekuna 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. W ramach prowadzonych zajęć nauki jazdy na rolach będą przetwarzane następujące dane 

osobowe: 

a) imię i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) numer telefonu. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP: 

6351791846, REGON: 241049933 zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016). Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir.laziska.pl. Pełna informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych znajduje się na  http://bip.laziska.pl/informacja-

dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-mosir. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy uczestnik 

zabawy „Księżycowe rolkowanie” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 

3. 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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