
REGULAMIN 

FESTIWAL SPORTU DLA DZIECI 2020 
 

I. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 14 b. 

 

II. CEL 

- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu; 

- zachęcenie dzieci do uprawiania sportu; 

- popularyzacja różnych dyscyplin sportowych 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

29.03.2020 – Hala Widowiskowo-Sportowa Al. Jana Pawła II 6 

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W warsztatach uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 6 do 13 lat – wymagana jest pisemna zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych – ZGODA FESTIWAL (do pobrania). 

2. W wyścigu rowerków biegowych uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 2 do 5 lat – wymagana 

jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych – ZGODA WYŚCIG (do pobrania). 

3. Wpis na listę uczestników oraz otrzymanie karty uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, 

że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do udziału w imprezie. 

4. Każde dziecko po rejestracji w biurze Festiwalu otrzyma kartę uczestnika, na której będzie 

zbierać pieczątki za udział w poszczególnych blokach sportowych. 

5. Wymagany strój sportowy oraz obuwie zmienne u każdego uczestnika. 

6. Każdy uczestnik wyścigu rowerków powinien znajdować się  pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zapisów można dokonywać w dniu 29.03.2020 od 09:30 do 11:30 w biurze festiwalu. Biuro 

Festiwalu Sportu dla Dzieci znajdować się będzie na Hali Widowiskowo-Sportowej. 

2. Zapisy do udziału w wyścigu na  rowerkach biegowych poprzez panel elektroniczny do dnia 

23.03.2020r: https://b4sportonline.pl/Festiwal_Sportu_dla_Dzieci 

3. Udział w festiwalu jest bezpłatny 

 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Każdy uczestnik po rejestracji w biurze Festiwalu otrzyma kartę uczestnika, na której będzie 

zbierać pieczątki za udział w poszczególnych blokach sportowych. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wewnętrznego 

regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej i podporządkowania się zaleceniom Instruktora, Trenera; 

3. Każdy uczestnik musi zgłosić się do biura Festiwalu i dostarczyć pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych – ZGODA FESTIWAL 

4. Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podania niezbędnych danych: 

imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu; 

5. Każdy uczestnik posiada obuwie zmienne sportowe oraz odpowiedni strój sportowy. 

6. Każdy uczestnik wyścigu rowerków biegowych posiada swój rower oraz kask - obowiązkowo. 

 

VII. PROGRAM FESTIWALU SPORTU DLA DZIECI: 

09:30 – 11:30 Rejestracja i pobieranie karty uczestnika 

 

od 2 do 5 lat – WYŚCIGI NA ROWERKACH BIEGOWYCH 

Starty od godziny 10.00 według kolejności: 

5-latki (rocznik 2015) – 1 pętle 

https://b4sportonline.pl/Festiwal_Sportu_dla_Dzieci


4-latki (rocznik 2016) – 1 pętle 

3-latki (rocznik 2017) – 1 pętla 

2-latki (rocznik 2018) – 1 pętla 

 

od 6 do 13 lat  

11.15 – Rozgrzewka 

11.30 – 13.30 - BLOK SPORTOWY: 

JUDO, KARATE, BOKS, MINI SIATKÓWKA, HOKEJ, PIŁKA NOŻNA, 

LEKKOATLETYKA 

   

VIII. NAGRODY 

1. Każdy uczestnik, który zdobędzie minimum 5 pieczątek otrzymuje medal. 

2. Każdy uczestnik wyścigu rowerków biegowych otrzymuje medal. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UTRWALENIE I UPUBLICZNIENIE 

WIZERUNKU 

Zgodnie z zapisami art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                       

27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć oraz ich rodziców/opiekunów prawnych 

jest organizator tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14 b                

tel.: 32-471-94-50, e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl; 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl; 

3. Dane osobowe zbierane w celu organizacji Festiwalu Sportu dla Dzieci są przetwarzane na 

podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO, w związku z wykonywaniem przez organizatora zadań                         

publicznych w zakresie promocji  sportu i rekreacji oraz realizacją zadań statutowych. 

4. Podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu organizacji imprezy              

i zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

uczestnictwo dziecka w imprezie. 

5. Organizator Festiwalu informuje, że podczas trwania imprezy utrwalany będzie wizerunek uczest-

ników biorących w niej udział, w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie 

przebiegu wydarzenia. Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe zostaną wykorzystane                     w 

celach informacyjnych oraz  promocyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych   

organizatora.  

6. Organizator Festiwalu dochowa wszelkich starań, żeby upublicznienie wizerunku nastąpiło                 

z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnić jego 

uczestnikom jak najwyższy poziom prywatności. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania                    

i przenoszenia danych- w przypadkach i na zasadach określonych  w RODO oraz do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą                       w 

Warszawie, ul. Stawki 2 na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.  

8. Identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od daty uczestnictwa               

w imprezie. 

9. Wizerunek, który zostanie upubliczniony organizator będzie przetwarzał do ustania celu 

przetwarzania. 

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani 

też  nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich. 
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania/zmiany zajęć sportowo-rekreacyjnych bez podania 

przyczyny. 

2. Zajęcia sportowe prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów oraz instruktorów. 

3. Ze względu na otwarty charakter  imprezy wybrane materiały mogą podlegać upublicznieni    

przez lokalną prasę i telewizję. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, w tym za szkody 

wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia. 

5. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, 

akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

6. Treść regulaminu festiwalu sportu dla dzieci zostaje podana do wiadomości uczestników poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora oraz udostępniona w miejscu prowadzenia zajęć. 

 

 


