REGULAMIN
Rozdział I: Postanowienia Ogólne
1. „Jeżdżę z głową” - nauka jazdy na nartach dla uczniów klas III-IV miejskich szkół
podstawowych realizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach projektu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
2. Celem projektu jest popularyzacja sportu (narciarstwa) oraz propagowanie aktywnego
wypoczynku.
3. Organizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR.
4. Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji projektu: w tym wyjazdów na narty, zasady
postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników.
5. W ramach organizowanego projektu MOSiR zapewnia:
a) naukę jazdy na nartach na profesjonalnym stoku narciarskim z wykwalifikowanym trenerem
w wymiarze: 16 godzin w ciągu 5 kolejnych dni
b) transport wraz z opiekunem
c) ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
d) karnety na stoku – tzw. skipassy
e) wypożyczenie sprzętu (narty, buty, kask, kije)
f) ciepły posiłek
6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z zasadami organizacji zajęć
i niniejszym regulaminem oraz zapoznania i zobowiązania uczestników/dzieci, które
są uczestnikami projektu „Jeżdżę z głową” do bezwzględnego przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu.
Rozdział II: Termin i miejsce
1. Planowany termin zajęć: 21.01-25-01.2019 r. (drugi tydzień ferii zimowych)
2. Miejsce zbiórki: budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
ul. Legionów 15
3. Miejsce wyjazdu: Czarny Groń – Rzyki
Rozdział III: Organizacja - Uczestnicy Wyjazdu
1. Opłata za zajęcia wynosi 100 zł od jednego dziecka (uczestnika projektu).
2. Opłaty należy dokonać w sekretariacie MOSiR ul. Legionów 15 (I piętro, pokój 26) od wtorku
15.01. do piątku 18.01. w godzinach od 08:00 do 14:00. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń.

3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzić dziecko (uczestnika projektu) na 15
minut przed godziną wyznaczoną do odjazdu, a także osobiście odebrać dziecko
z parkingu przy budynku o którym mowa w pkt. 2. Dziecko (uczestnik projektu) zobowiązany
jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.
4. Odbiór dziecka przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny możliwy jest wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców dostarczoną osobiście przez rodzica do MOSiR.
5. Przed zaplanowanym odjazdem opiekun odczyta listę uczestników.
6. Każde dziecko /uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń instruktora i opiekuna.
7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do stosownego zachowywania się podczas jazdy
środkiem transportu, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów
obowiązujących w danej stacji narciarskiej, w tym m.in.: jazdy na wyciągu narciarskim,
zjazdów ze stoku.
8. Do projektu nie zostaną zakwalifikowane dzieci, które brały udział w poprzednich edycjach
projektu realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
9. W przypadku, gdy uczestnik wyjazdu, wbrew złożonemu oświadczeniu, posiadał umiejętności
jazdy na nartach, stwierdzone przez Instruktora narciarstwa, Organizator może odmówić
dalszego udziału uczestnika w wyjazdach i odstąpić od zawartej umowy, bez prawa zwrotu
uiszczonej opłaty.
Rozdział IV: Ochrona danych osobowych.
1. W celu przystąpienia do projektu niezbędne jest podanie danych osobowych. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może się wiązać z brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie. Dane osobowe
będą przetwarzane w celu realizacji projektu. Informacja dotycząca celu i sposobu przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie www.mosir.oswiecim.pl oraz na tablicach
informacyjnych w obiektach MOSiR.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator projektu.
3. Zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych również w postaci wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) do celów informacyjnych przez Administratora
wyrażają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć materiałów już opublikowanych.

Rozdział V: Przepisy końcowe
Wpisanie dziecka na listę uczestników projektu „Jeżdżę z głową” jest równoznaczne z zapoznaniem
się rodziców/opiekunów z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem
do ich przestrzegania, jak również zobowiązaniem dzieci do przestrzegania zasad, o których mowa
w regulaminie.

