
REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

SPORTOWY W MAJU I CZERWCU 2021r. DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘSOWIE IM. KS. 

KAN. JÓZEFA SWOBODZIŃSKIEGO 

 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 

a. Organizator – MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY W KĘSOWIE  
b. Zajęcia – bezpłatne zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora w ramach działań statutowych 
c. Uczestnik – dziecko zgłoszone przez opiekuna i biorące udział w zajęciach sportowych; 
d. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka. 

 
2. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej w Kęsowie, w dwóch grupach wiekowych, 

bez względu na prezentowane umiejętności: 
I Grupa – Uczniowie klasy 0, I, II 
II Grupa – Uczniowie klasy III, IV, V 

3. Zajęcia odbywają się w miesiącu maju i czerwcu 2021r na boisku sportowym w Parku Kęsowskim 
zlokalizowanym na terenie gminy Kęsowo. Grupa I – w każdy wtorek o godz. 15:30 w maju i czerwcu 2021r., 
Grupa II – w każdy czwartek o godz. 15:30 w maju i czerwcu 2021r.  

4. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, podpisania i 
zaakceptowania Regulaminu zajęć i przesłanie załączników na platformę Teams do Nauczyciela 
Wychowania Fizycznego: Katarzyny Bałazy 

5. Organizator zastrzega, że ilość uczestników w zajęciach jest ograniczona. Każda grupa może liczyć 25 osób. 
Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Każdy uczestnik zadania na okres trwania zajęć otrzyma strój 
sportowy, ufundowany przez Gminę Kęsowo. 

6. Warunkiem dokonania zapisu dziecka przez Opiekuna, o którym mowa w pkt 4, jest zaakceptowanie 
warunków niniejszego Regulaminu. 

7. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz, że wyraża zgodę 
na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach w ramach stron internetowych, 
portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym 
utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania. W przypadku braku zgody opiekun 
zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

 
§ 2 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Opiekunowie Uczestników zajęć na bieżąco informują Organizatora o wszelkich stwierdzonych u dziecka 
chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do 
uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje 
zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika. 

3. Opiekunowie Uczestników zajęć wyrażają zgodę na uczestnictwo w zajęciach sportowych w czasie 

występowania pandemii. W momencie zachorowania uczestnika niezwłocznie poinformują o chorobie 

trenerów prowadzących. 

4. Opiekunowie Uczestników zajęć oświadaczają, że zdają sobie sprawę, że nie ma gwarancji, iż udział w 

zajęciach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. 

Mają świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla 

zdrowia i życia dziecka. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku zajęć lub dojazdu czy powrotu na 

zajęcia, nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Klubu i Szkoły. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez 
Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność. 

§ 3 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informacje dotyczące Administratora: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego z 
siedzibą w Kęsowie, tel. 523344012, e-mail zskesowo@op.pl, Międzyszkolny Klub Sportowy w Kęsowie NIP 561-
12-46-750 

 

mailto:zskesowo@op.pl


2. Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych: 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowskiego, z którym można 
siękontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300. 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w związku z wypełnianiem przez szkołę zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz działaniami związanymi z promocją szkoły, poprzez 
udostępnianie informacji o organizowanych wydarzeniach oraz osiągnięciach naszych uczniów .  Jeżeli będziemy 
chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę.  
 
4. Komu przekazujemy Państwa dane. 

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących 
przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy np. na usługi informatyczne 
lub księgowe czy konserwacje i naprawę monitoringu. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko 
w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.  

5. Okres przechowywania danych. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, kategoriami 
archiwalnej dokumentacji wynikającymi z jednolitego rzeczowego wykazów akt lub w przypadku udzielenia zgody, 
przez okres w niej wskazany.  

6. Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Prawo do: 
• dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  
• usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,  
• przenoszenia danych,  
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.  

7. Obowiązek podania danych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych 
w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby 
brak możliwości edukacji dziecka w naszej szkole. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa 
zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

8. Korespondencja 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora tj. 
Międzyszkolny Klub Sportowy, ul. Szkolna 11 89-506 Kęsowo.  

 
§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie internetowej 
naszej szkoły – www.spkesowo@kopi.edu.pl 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

…………………………………………. 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchExHRcqJlhRS1FwFRwACRYAAhEUXQMIQ1RRSF8wQUQEWlReV0NBVl0CJkJUEwoWFwM2L01XRB0hKyJLbl5XN1N2Awh%2FcQEAE2d7Ujc%3D


 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

1) Dane osoby zgłaszającej  
*Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:  
……………………………………………………………………………………………..........  
Adres zamieszkania: 
Ulica (nr domu i mieszkania): ……………………………………………………………..... 
Kod pocztowy i miejscowość:………………………………………………………………... 
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………... 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….. 
 
2) Dane uczestnika zajęć  
*Imię i nazwisko: 
………………………………………………………………………………………………….. 
*Miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………....... 
*Numer PESEL: ………………………….lub paszportu (w razie nie posiadania 
numeru pesel)………………………………  
*Data urodzenia z podaniem wieku dziecka:……………………………  
*Miejsce urodzenia:………………………………......  
*Informacja o aktualnym stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, wady 
rozwojowe, zalecenia lekarskie) oraz inne uwagi o dziecku: 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
3) Zobowiązanie 
* Zobowiązuje się do przekazywania prowadzącym zajęcia sportowe wszelkich zmian 

w podanych wyżej informacjach, a w szczególności informacji związanych z 

aktualnym stanem zdrowia dziecka; natychmiastowego kontaktu z MKS KĘSOWO 

jeśli na przestrzeni dwóch tygodni występowały u dziecka i innych domowników 

symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych w związku z czym nie może 

brać udziału w zajęciach sportowych. 

 
Prowadzący zajęcia sportowe: 
Katarzyna Bałazy tel. 537555000 
Adam Dończyk tel. 575280490 
 

 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

………………………………………………… 

 


