
REGULAMIN
Koszykarskie ferie ze ,,Stalówką”
21 stycznia 2019r. - 25 stycznia 2019r., poniedziałek–piątek, godz. 14.00 – 
16.00
Opiekunowie Akcji dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak 
najlepsze warunki do treningu koszykarskiego.
Celem zajęć jest:
• Zapewnienie uczestnikom aktywnego spędzania czasu wolnego w trakcie 
ferii zimowych, bez komputera i telefonu
• Promocja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i sportu, z głównym 
naciskiem na koszykówkę 
1.Uczestnicy akcji przebywają pod opieką wychowawców od godz.11:00- do 
godz.16:00 od poniedziałku do piątku, w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
numer 2 w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z 
powrotem. 
3. Organizator nie zapewnia posiłków, jedynie napoje i drobne przekąski po 
zakończeniu zajęć.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy przynoszone przez dzieci na zajęcia. 
Prosi się, by uczestnicy nie przynosili cennych przedmiotów oraz pieniędzy.
5. Uczestnicy akcji mają prawo do:
a) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas akcji.
b) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 
programu akcji.
6. Uczestnicy maja obowiązek 
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom trenerów,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu akcji,
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
e) szanować mienie, sprzęt sportowy,
7. Samowolne oddalenie się od trenerów, niesubordynacja, 
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń trenerów, nieprzestrzeganie 
regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem 
uczestnika z udziału w półkoloniach.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości 
akceptuje jego treść.

.............................. .........................................
data podpis rodzica /opiekuna
.....................................................................
imię i nazwisko dziecka
............................................................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
...........................................................................
tel. kontaktowy rodziców lub opiekunów



OŚWIADCZENIE

Ostrów Wielkopolski, ...........................2019r.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo 
córki/syna .........................................................  w zajęciach akcji 
,,Koszykarskie ferie ze ,,Stalówką”.

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe/choruje 
na ..................................................*

..................................................
(podpis rodzica / opiekuna)
•
niepotrzebne skreślić

Klauzula zgody
Administratorem danych jest BM Slam Stal S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul
Kusocińskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Dane po wyrażeniu przez 
Pana/Panią zgody, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r. i szczególnymi 
przepisami prawa. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym 
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Niniejsza zgoda jest wyrażana w celu organizacji zajęć w ramach akcji 
,,Koszykarskie Ferie ze ,,Stalówką”.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, oraz 
wizerunku i głosu dziecka akceptując fakt, że ich przetwarzanie jest 
niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania, a brak zgody jest 
równoznaczne z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia.

.....................................................
(czytelny podpis)


