
REGULAMIN Akcji  „Wakacje z OSiRem 2021” 
05 - 30 lipca 2021 

organizowanej przez OSiR Jabłonna 
w Hali w Chotomowie ul. Partyzantów 124A oraz w hali SP Jabłonna ul. Szkolna 2 

 
  

1. Rodzic uczestnika nie może wchodzić na teren placówki, w której odbywają się zajęcia. 
 

2. Uczestnik Akcji „Wakacje z OSiRem”, rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać 
się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać go. 
 

3. Uczestnik Akcji „Wakacje z OSiRem” ma obowiązek: 
- przestrzegać regulaminu Akcji „Wakacje z OSiRem”, 
- brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć      
  przez rodzica, opiekuna prawnego, lekarza lub wychowawcę, 
- punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć, 
- dbać o czystość i porządek, 
- stosować się do wewnętrznych regulaminów grupy, 
- mieć szacunek do wychowawców i kolegów oraz innych osób, 
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, informować o spostrzeżeniach i zagrożeniach, 
- dbać o powierzone mienie, 
- być kulturalnym, 
- pokryć straty materialne przez siebie spowodowane, 
- troszczyć się o rzeczy własne (np. plecak, obuwie na zmianę itp.). 
 

4. Uczestnikowi Akcji „Wakacje z OSiRem” nie wolno:  
- używać wulgaryzmów, 
- zachowywać się agresywnie, 
- samodzielnie oddalać się od grupy, 
- spożywać, zażywać, bądź posiadać przy sobie wszelkiego rodzaju używek (substancji  
   uzależniających), 
- mieć przy sobie przedmiotów ostrych takich jak nóż, scyzoryk, otwieracz czy też innych  
  rzeczy stwarzających zagrożenie zarówno dla uczestnika jak i pozostałych osób, 
- grać na telefonach lub innych nośnikach elektronicznych oraz używać telefonu w innym 

celu niż rozmowa z Rodzicem/Opiekunem Prawnym. 
  

5. Uczestnik Akcji „Wakacje z OSiRem” ma prawo: 
- brać udział we wszystkich zajęciach, pomagać, 
- wyrażać swoje poglądy, 
- zgłaszać problemy, uwagi wychowawcy. 

 
6. Za nieprzestrzeganie regulaminu organizatorzy wypoczynku mają prawo: 

- zastosować upomnienie, 
- zakazać udziału w zajęciach, 
- skreślić z listy uczestników Akcji „Wakacje z OSiRem”. 

 
7. Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży w Akcji „Wakacje z OSiRem” jest pisemna 

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Dla dobra własnych dzieci rodzice i opiekunowie 
są zobowiązani do pełnej współpracy z wychowawcami i organizatorami. 

 
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. 



 
9. Organizator nie zapewnia polisy NNW – Dziecko powinno być ubezpieczone we własnym 

zakresie. 
 

10. Dziecko zostanie umieszczone na liście po uiszczeniu kwoty 150 zł z rozbiciem na 2 różne 
konta (100 zł na konto 70 8013 1016 2002 0020 3775 0003 oraz 50 zł na konto 82 1050 
1012 1000 0092 4597 0646). 
 

11. Zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jabłonnie  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej: RODO) 
informujemy:  
Administratorem danych osobowych uczestnika Akcji „Wakacje z OSiRem” jest Dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie z siedzibą w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo 
skontaktować: Beata Wojciechowska adresem e-mail: iod@osirjablonna.pl 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe uczestnika Akcji „Wakacje z 
OSiRem”   
Dane osobowe uczestnika Akcji „Wakacje z OSiRem” są przetwarzane w celu i na podstawie: 
art. 6 ust 1 lit. c RODO -  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 
związku z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu wykonania 
zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w celu organizacji 
wydarzenia sportowego, którego uczestnikiem jest dziecko; art. 6 ust 1 lit a RODO – na 
podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w określonym celu i zakresie. 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych; prawo 
otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo  do sprostowania 
(poprawiania) danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych do innego 
administratora; 
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych uczestnika Akcji „Wakacje z OSiRem” narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi 
wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Stawki 2. 
Dane osobowe uczestnika Akcji „Wakacje z OSiRem” będą przechowywane jedynie w okresie 
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 
przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Dane osobowe uczestnika Akcji „Wakacje z OSiRem” nie będą przekazywane innym 
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisu prawa lub takim, 
z którymi Administrator zawarł umowę. 
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma 
Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 
chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki 
ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. Administrator danych osobowych nie 
przekazuje danych do państwa trzeciego. 

mailto:iod@iod@osirjablonna.pl

