
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Sanus Vivere z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. 
Obwodnica 8
2. Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej i Parku Wodnym ul. Obwodnica 8 Tarnowskie Góry. 
3. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 14 lat.
4. Projekt "Aktywny Nastolatek" jest współfinansowany przez MKDNiS.
5. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu 
dostępnego na stronie internetowej www.stowarzyszeniesv.blogspot.com
6. Organizator nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia ryczałtowej 
składki.
7. Ryczałtowe opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu. W
przypadku nieobecności na zajęciach ryczałtowa opłata nie podlega zwrotowi. 
8. Wejście na arenę główną, korty squash i siłownię odbywa się tylko w zmiennym obuwiu sportowym z 
biała podeszwą.
9. 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, zajęcia na kortach squash i 
ścianie wspinaczkowej trwają 60 minut.
10. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz 
regulaminów Parku Wodnego i Hali Sportowej oraz zasad korzystania z obiektu w czasie epidemii 
koronawirusa COVID-19.
11. Regulamin i/lub jego ewentualne aktualizacje obowiązują przez cały okres realizacji Projektu.
12. Uczestnik zajęć oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania aktywności fizycznej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 
Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem NNW.
14. 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, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Rady Ministrów i 
Ministerstwa Sportu dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii 
koronowirusa COVID-19.
15. 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, - innym odbiorcom 
danych np. pracownik Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, pracownik Kuratorium Oświaty.


