Regulamin zajęć tanecznych w ramach programu „Roztańczone dzieci na Targówku”
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Program realizowany jest przez m. st. Warszawa w ramach budżetu partycypacyjnego ze
środków m.st. Warszawy.
Celem programu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci. Prowadzone zajęcia
mają charakter rekreacyjny.
Organizatorem jest OSiR m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, który realizuje program
poprzez wyłonienie podmiotu zewnętrznego zatrudniającego kadrę prowadzącą zajęcia.
Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
Zajęcia są prowadzone w grupie do 15 osób. O zakwalifikowaniu się do danej grupy decyduje
kolejność zgłoszeń.
Zajęcia prowadzone dla dzieci mają charakter zajęć rekreacyjnych w formie zajęć tanecznych.
Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach jest złożenie przez ich rodziców lub opiekunów
prawnych pisemnych oświadczeń, których wzory stanowią integralną część regulaminu:
a) o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach,
b) o braku przeciwskazań do udziału dziecka w zajęciach,
c) o świadomości braku odpowiedzialności cywilnej organizatora i instruktora za następstwa
nieszczęśliwych wypadków,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rodzice i opiekunowie zobowiązani są zadbać o stosowny ubiór dziecka oraz o wyposażenie i
zaopatrzenie w picie. Na zajęcia na Sali dzieci muszą posiadać obuwie zamienne.
9. Z uwagi na stan dziecka lub w przypadku, jeżeli zachowanie dziecka zakłóca przebieg zajęć
instruktor ma prawo wykluczyć dziecko z zajęć i przekazać je rodzicowi lub opiekunowi;
10. Dzieci na czas prowadzonych zajęć nie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych
wypadków; zaleca się, aby dzieci ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie.
11. Uczestnik zajęć/opiekun prawny uczestnika ponoszą odpowiedzialność za zdarzenia
spowodowane rażącym naruszeniem zasad niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z
obiektów OSiR Targówek.
12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
8.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Targówek z siedzibą w Warszawie (03-397) przy ul. Łabiszyńskiej 20,
reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w
zakresie imienia i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, daty urodzenie uczestnika, telefon
kontaktowy, Email - zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu wyłącznie w celu
przeprowadzenia i organizacji zajęć. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych
osobowych jest niezbędne w celu dokonania zapisu na zajęcia i udziału w nich. Każdy
uczestnik prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z
uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i
przepisy o ochronie danych osobowych. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to
konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z
wyznaczonym
Inspektorem
ochrony
danych
pod
adresem
e-mail:
ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl Dane osobowe uczestników oraz ich opiekunów
prawnych są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu
wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych
osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. W związku z
przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00193 Warszawa. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są
dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią
rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane

mediom. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez
Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie
ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą
być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą
opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym
czasie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zajęć.
Warszawa, dnia…………………….
OŚWIADCZENIE
1.

2.

Ja
niżej
podpisana/y
.......................................................................................................,
zamieszkała/y w .................................... przy ul. ............................................................... nr
telefonu kontaktowego…………………….wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię
i nazwisko)
............................................................................................................................
(data urodzenia).............................................. w zajęciach tanecznych w ramach programu
„Roztańczone dzieci na Targówku” organizowanych przez OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy
Targówek oraz oświadczam, że dziecko nie ma żadnych przeciwskazań do udziału w zajęciach.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem zajęć i przyjmuję go do stosowania.
……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

3.

Przyjmuję do wiadomości, że OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, organizator zajęć
tanecznych w ramach programu „Roztańczone dzieci na Targówku”, nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uczestnictwa w
zajęciach oraz nie zapewnia opieki medycznej podczas ww. zajęć.
……………………………………
(podpis)

Biorąc udział w zajęciach tanecznych w ramach programu „Roztańczone dzieci na Targówku”
jako prawny opiekun / rodzic uczestnika zajęć tj. dziecka *wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody
na:
a) utrwalanie wizerunku dziecka przez organizatorów programu, o których mowa wyżej,
b) korzystanie przez organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją programu,
c) przeniesienie na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkich
praw do korzystania i rozporządzania wizerunkiem dziecka i jego nagraniami (fotograficznymi,
audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z realizowanym programem dla
celów informacyjnych i promocyjnych.

4.

………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić

