
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKTYWNY NASTOLATEK

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Sanus Vivere z siedzibą w Tarnowskich Górach             
przy ul. Obwodnica 8, zajęcia odbywają się w Hali Sportowej i Parku Wodnym ul. Obwodnica 8 
Tarnowskie Góry.

2. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 14 lat – 18 lat. 
3. Projekt "Aktywny Nastolatek" jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu

dostępnego na stronie internetowej www.stowarzyszeniesv.blogspot.com.
5. Uregulowanie składki ryczałtowej przed rozpoczęciem zajęć stanowi podstawę do wpisu na listę. 

Organizator nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia ryczałtowej 
składki. 

6. Ryczałtowe opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu. W 
przypadku nieobecności na zajęciach ryczałtowa opłata nie podlega zwrotowi.

7. Wejście na korty squash, ściankę wspinaczkową i siłownię odbywa się tylko w zmiennym obuwiu 
sportowym z białą podeszwą.

8. Zajęcia na siłowni wraz z basenem trwają 130 minut. Czas pobytu liczony jest od momentu wydania 
transpondera do momentu jego oddania. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu, klient zobowiązany jest 
do dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem z dokładnością co do minuty. Sauna płatna wg. cennika.
Zajęcia na kortach squash i ścianie wspinaczkowej trwają 60 minut.

9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz
regulaminów Parku Wodnego i Hali Sportowej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu
wymagają formy pisemnej.

11. Uczestnik zajęć oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania aktywności fizycznej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem NNW.
13. Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. zarządzająca obiektami Park Wodny i Hala Sportowa w 

Tarnowskich Górach odpowiedzialna jest za przygotowanie obiektów zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami.

14. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
a)  Administratorem  danych  osobowych  przedstawicieli  ustawowych/opiekunów prawnych  uczestnika
zajęć oraz danych uczestnika zajęć jest Stowarzyszenie Sanus Vivere w Tarnowskich Górach przy ul.
Obwodnica 8, kod pocztowy 42-600;
b) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach, na potrzeby niezbędne 
do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika i ochrony zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych);
c) W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać dane uczestnika zajęć dalej – jeśli jest to
konieczne, w celu prawidłowego wykonania usługi. Administrator może przekazywać dane uczestnika 
zajęć w szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez Stowarzyszenie Sanus 
Vivere – pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki;
d) Dane osobowe o których mowa po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane dla celów archiwalnych przez 5 lat od dnia ustania wypoczynku. (Dz. U. Z 2017 poz. 2198
z późn. zm. art. 924 ust.2.);
e) W trakcie trwania zajęć wykonywane są fotografie i krótkie relacje audiowizualne 
uwzględniające uczestników zajęć;
f) Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów audio-wizualnych 
zawierających wizerunek uczestników zajęć na stronie www oraz na profilach społecznościowych 
(Facebook/Instagram/Youtube). Na wyraźną prośbę uczestnika lub osoby zgłaszającej, zdjęcia lub 
materiały audiowizualne zawierające wizerunek uczestnika zostaną przez Organizatora usunięte;
g) Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych tj. m.in. 
w celu poinformowania o wydarzeniach sportowych, zajęciach i sekcjach prowadzonych w Parku Wodnym
i Hali Sportowej w Tarnowskich Górach;

http://www.stowarzyszeniesv.blogspot.com/


h) Uczestnik zajęć ma prawo zgłosić się do administratora z żądaniem dostępu do danych swojego 
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
tej zgody przed jej cofnięciem;
i) Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne.


