
REGULAMIN AKCJI „LATO W MIEŚCIE” 

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 
 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. 

 Terminy i miejsce prowadzonych zajęć sportowych:  

 3 – 7 sierpnia 2020 r. 

 10 – 14 sierpnia 2020 r. 

 

2. Miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, ul. Żeromskiego 15. 

Zajęcia sportowe będą odbywać się od godz. 9.00 do godz. 15.00. 

3. W akcji „Lato w mieście” mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy                       

Konstancin-Jeziorna. Potwierdzenie miejsca zamieszkania należy udokumentować 

ważną Konstancińską Kartą Mieszkańca lub Konstancińską Kartą Dużej Rodziny. 

4. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. 

5. Zapisy na zajęcia będą prowadzone w terminie 22 – 26 czerwca 2020 r. w biurze Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w godzinach 8.30-15.30. Zapisu dokonuje się osobiście. 

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna 

prawnego Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 3) oraz oświadczenia (załącznik nr 4). 

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia dziecku posiłku regeneracyjnego 

na czas uczestnictwa dziecka w zajęciach np.: kanapka, sałatka, owoc. 

7. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Grupy wiekowe 8 – 10 lat (rok urodzenia 2010-2012), 11-12 lat (rok urodzenia 2008 – 2009). 

9. Zajęcia odbywają się pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego – instruktorów 

sportu. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Ramowego programu zajęć. 

11. Ramowy program zajęć sportowych jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

12. Organizator zapewnia materiały, przyrządy, sprzęt sportowy potrzebny do realizacji zajęć. 

13. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych. 

14. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych wymienionych 

w załączniku nr 4. 

15. Uczestnik zajęć przychodzi na zajęcia sportowe w stroju sportowym. 

16. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku wystąpienia 

objawów chorobowych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do bezzwłocznego 

odebrania dziecka z zajęć. 

17. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania 

uczestników zajęć. 

18. W przypadku, gdy dzieci są odbierane z zajęć przez osoby trzecie rodzic/opiekun 

jest zobowiązany do wypełnienia Upoważnienia (załącznik nr 2 do Regulaminu). 



 

19. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie oświadcza, iż nie sprawuje 

opieki nad dzieckiem poza godzinami zajęć akcji „Lato w mieście", tj. poza godzinami                                          

9.00 - 15.00. Obowiązek i odpowiedzialność z tytułu opieki nad dzieckiem poza godzinami 

zajęć akcji „Lato w mieście", tj. poza godzinami 9.00 - 15.00 spoczywa na rodzicu/prawnym 

opiekunie. 

20. Samowolne oddalenie się uczestnika zajęć od opiekunów, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu będzie karane 

upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 

21. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice                                          

lub opiekunowie prawni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Ramowy program zajęć – „Lato w mieście” 

09:00 – 09:30 – Przywitanie, sprawy organizacyjne. 

09:30 – 10:00 – Rozgrzewka do gier i zabaw. 

10:00 – 11:30 – Nauka dyscyplin sportowych, gry i zabawy. 

11:30 – 12:30 – Przerwa na posiłek regeneracyjny w systemie zmianowym - każda grupa 

oddzielnie. 

12:30 – 15:00 – Zajęcia plenerowe na terenie ośrodka: Konkursy, zabawy relaksacyjne, gry 

planszowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

……………………………………...................... 

              Miejscowość, data 

 

………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
 

………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka 
 

Niżej podpisani rodzice/opiekunowie prawni upoważniamy do odbioru dziecka  
 

……………………………………………………….….………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 
 

po zakończeniu zajęć sportowych akcji „Lato w mieście” w Gminnym Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Żeromskiego 15 w dniu/ dniach 

...........................................................…………………………...........……..……………........…… 

następujące osoby: 

 

Imię Nazwisko Dokument              

tożsamości 

Seria i numer 

dokumentu 

tożsamości 

Telefon 

     

     

     

  
 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka                       

od momentu jego odbioru z ośrodka przez każdą z upoważnionych przez nas osób. 

 
 

…………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna 
 

…………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 



 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)                

informujemy, że: 

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu                              

i  Rekreacji z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Żeromskiego 15, 05 – 510 Konstancin-

Jeziorna, adres e-mail: administrator-rodo@gosir-konstancin.pl, 

2/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@gosir-konstancin.pl  

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji upoważnienia do odbioru 

dziecka z ośrodka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

5/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji               

upoważnienia do odbioru dziecka z ośrodka, 

6/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,                                    

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody                                        

na przetwarzanie, 

7/ posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania 

danych, 

8/ Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji                          

przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu, 

9/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę                        

na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w upoważnieniu do odbioru dziecka              

z ośrodka. 

 

…………………………..                …………………………..             ………………….…….. 

        Miejscowość, data                               Imię i nazwisko                                 Podpis 
 

…………………………..                …………………………..             …………………………. 

        Miejscowość, data                               Imię i nazwisko                                 Podpis 
 

…………………………..                 ….…………….…...……..           …………………………. 

        Miejscowość, data                               Imię i nazwisko                                 Podpis 

 

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez upoważnioną osobę skutkuje              

brakiem możliwości realizacji treści upoważnienia. 

 

mailto:administrator-rodo@gosir-konstancin.pl
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