Regulamin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
„Ruch to zdrowie”
1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne "Ruch to zdrowie" realizowane są w ramach projektu
„Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z funduszu zajęć
sportowych dla uczniów.
3. Projekt „Ruch to zdrowie” realizowany jest przez Stowarzyszenie SANUS VIVERE
z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8, zwany dalej Organizatorem.
4. Zajęcia odbywać się będą w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 8.
5. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych.
6. Projekt zakłada 2 cykle zajęć:
• cykl trwający od 01.05.2022 r. według ustalonego harmonogramu.
• cykl trwający od 01.09.2022r. według ustalonego harmonogramu.
7. Zajęcia będą odbywać się w grupach 15 osobowych z instruktorem.
8. Program obejmuje zajęcia pozalekcyjne.
9. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (raz w tygodniu zajęcia gimnastyczne i raz
w tygodniu zajęcia w wodzie).
10. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
11. Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, prawny opiekun musi zgłosić jego udział.
Zgłoszenie uczestnika na zajęcia odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza
online dostępnego na stronie internetowej www.stowarzyszeniesv.blogspot.com/.
12. Prawny opiekun uczestnika zajęć oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej.
13. Uczestnicy zajęć jak również ich opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania
Regulaminu Parku Wodnego oraz do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Regulaminy oraz wytyczne dostępne są
na terenie obiektu oraz na stronie www.parkwodny.com.pl w zakładce „regulaminy”.
14. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie dzieci zdrowe, nie przejawiające objawów infekcji/
symptomów chorobowych.
15. Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia
dziecku:
• odpowiedniego ubioru,
• punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia.
16. Uczestnicy powinni posiadać:
• zajęcia gimnastyczne: strój sportowy (koszulka, krótkie spodenki, klapki, czyste obuwie
zmienne sportowe),
• zajęcia basen: strój kąpielowy, klapki.
17. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez
nadzoru, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
18. Organizator ma prawo skreślenia z listy uczestników dziecka, po dwóch
nieusprawiedliwonych nieobecnościach.
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 zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach
na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika i ochrony zdrowia na
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podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych);
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 AIG S.A. – pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonać swoje obowiązki, - innym odbiorcom danych np. pracownik Państwowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej;
Dane osobowe o których mowa po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały
zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez 5 lat (Dz. U. Z 2017 poz. 2198 z
późn. zm. art. 924 ust.2.);
W trakcie trwania zajęć wykonywane mogą być fotografie i krótkie relacje audiowizualne
uwzględniające uczestników zajęć;
Osoby zgłaszające wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów audiowizualnych
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;
Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych tj.m.in. w celu poinformowania o wydarzeniach sportowych, zawodach,
zajęciach i sekcjach prowadzonych w Parku Wodnym i Hali Sportowej w Tarnowskich
Górach;
Uczestnik zajęć lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny 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. Można 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;
Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach;

