
Regulamin udziału w imprezie sportowej  

„Otwarty trening z koszykarzami Start Lublin” 

23.08.2022 godz. 11:30 Hala Globus 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w koszykarskiej imprezie sportowej  

pn. „Otwarty trening z koszykarzami Start Lublin” dedykowanej dzieciom i młodzieży zwanej 

dalej Imprezą. 

2. Organizatorem Imprezy jest Fundacja Czerwono - Czarni z siedzibą w Lublinie przy  

ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka 

oraz swoich, jako rodzica/ opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

organizacji imprezy sportowej „Otwarty trening z koszykarzami Start Lublin” (zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PE i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). 

Równocześnie jest świadomy, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Fundacja Czerwono - Czarni z siedzibą w Lublinie, 

przy na ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin;  

b) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji oraz organizacji imprezy sportowej „Otwarty trening z koszykarzami Start Lublin”; 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne;  

c) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych na podstawie przepisów prawa;  

d) dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania 

dokumentacji związanej z organizacją wydarzenia;  

e) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania 

oraz w zakresie wynikającym z przepisów  - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia 

przetwarzania;  

f) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa. Niniejszy 

regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora przy ul. Montażowej 16 w Lublinie. 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać 

na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie 

w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim 

II. RODZAJ I CEL IMPREZY 

1. Impreza odbędzie się w hali Globus mieszczącej się przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie, 

w dn. 23.08.2022 w godz. 11:30 – 13:00.  

2. Impreza będzie odbywać się pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów. 

3. Impreza ma charakter rekreacyjny i przeznaczona jest dla dzieci jak i ich rodziców, a wstęp na 

nią nie jest biletowany. 

 



 

III. ADRESAT TRENINGÓW 

 

1. Impreza organizowana jest dla dzieci od lat 5 do lat 18, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Organizator zastrzega, iż liczba uczestników Imprezy jest ograniczona do liczby 100 osób  

i decyduje kolejność zapisów. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH 

1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz poprawne 

wypełnienie i złożenie Deklaracji w formie elektronicznej poprzez link: 

www.frslublin.pl/koszykowka2022  

2. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, zgodnie z Deklaracją, iż wedle jego najlepszej wiedzy 

wyraża zgodę na udział swojego syn/córki/podopiecznego/podopiecznej w zajęciach 

sportowych realizowanych podczas imprezy sportowej „Otwarty trening z koszykarzami Start 

Lublin”. Oświadcza, że jego syn/córka/podopieczny/podopieczna jest zdrowy i nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych ani fizycznych do udziału w zajęciach o charakterze sportowym. 

Wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających 

życiu lub zdrowiu. 

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poświadczenia, o braku u uczestnika treningu 

infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie zamieszkiwały z osobą 

przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 

14 dni przez rozpoczęciem treningu. Są przygotowane do stosowania się do wytycznych i 

regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz 

przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zaopatrzyć uczestnika treningu w indywidualne 

osłony nosa i ust do użycia podczas treningu (jeśli wymagają tego przepisy w czasie kiedy 

odbywa się trening).  

5. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do stałej obecności przez cały czas trwania Imprezy. 

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w strój oraz obuwie 

odpowiednie do udziału w Imprezie sportowej.  

7. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas Imprezy biżuterii, zegarków, bransoletek, 

pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych 

uczestników lub samych uczestników. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przeprowadzający i uczestniczący w Imprezie są zobowiązani do przestrzegania porządku, 

bezpieczeństwa i zapisów regulaminów ustalonych przez Organizatora, szczegółowo 

określających zasady korzystania z obiektu MOSiR. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje 

zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika oraz jego udziału  

w Imprezie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników Imprezy. 

4. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie  

i powielanie zdjęć oraz nagrań z wizerunkiem małoletniego wykonanych podczas imprezy 

sportowej „Otwarty trening z koszykarzami Start Lublin”. Wyrażenie zgody jest równoznaczne 

z wykorzystywaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka, publikowanych na stronie 

internetowej i portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, jak  

http://www.frslublin.pl/koszykowka


i również rozpowszechnianych poprzez środki masowego przekazu (zgodnie z Ustawą z dnia 

4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631  

z późn. zm.). 

5. W sprawach, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem, mają zastosowania 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy o ochronie danych osobowych  

i kodeksu cywilnego. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

  

OŚWIADCZENIE 

 

1. Ja niżej podpisana/y , oświadczam że mój syn /córka jest zdrowy/a, nie ma objawów zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

2. Oświadczam, że syn / córka nie miał kontaktu z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 14 dni. 

3. Oświadczam, że mój syn / córka nie miał kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie w ciągu 

ostatnich 14 dni.  

4. Oświadczam że zapoznałem/am się i będę realizował/a procedury na podstawie artykułu 8a ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59, oraz z 

2020 r. poz. 322, 374 i 367) oraz wytycznych GIS, MEN, MZ.  

5. Mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję 

sobie sprawę, że podczas treningu może dojść do zakażenia COVID –19. 

6. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w trakcie trwania treningu 

personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

7. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego rodziców lub personelu 

trening zostaje zamknięty, a wszyscy uczestnicy oraz kadra oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie 

przechodzą kwarantannę. 

8. Uczestnik nie jest uczulony na wszelkie środki dezynfekujące. 

9. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego syna/ córki na treningu nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji do organizatora, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego 

wynikającego z obecnej sytuacji w kraju. 

11. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego syna /córki przez organizatora.  W przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru 

dziecka z treningu.  

  

 

 

 

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

                Data       Podpis rodzica/opiekuna  
                                                           prawnego uczestnika 


