Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych w ramach projektu Aktywny Zakrzew,
zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które
uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez stowarzyszenie Akademia Aktywności,
zwaną dalej „Organizatorem”. Zajęcia prowadzone w ramach projektu Aktywny Zakrzew są
finansowane ze środków Budżetu Gminy Zakrzew na rok 2021.
§ 1 Zapisy
1. Harmonogram zajęć podawany jest na stronie internetowej:
www.akademiaaktywnosci.com.eu lub informacje na ten temat będzie można uzyskać u
osoby przyjmującej zgłoszenia telefonicznie.
2. Miejsce i program zajęć ustala Organizator. Lokalizacja zajęć oznaczona jest każdorazowo
przy danych zajęciach.
3. Na zajęcia obowiązują zapisy pod wskazanym w ogłoszeniu numerem telefonu.
4. Ogłoszenie o naborze jest umieszczone w publicznych, ogólnodostępnych, przeznaczonych
do tego celu miejscach zarówno w formie elektronicznej jak też plakatów, grup
społecznościowych itp.
5. W przypadku, gdy nie zostały wyczerpane limity wolnych miejsc na zajęcia poprzez zapisy
internetowe możliwe jest dokonanie zapisu bezpośrednio u instruktora przed rozpoczęciem
zajęć.
6. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia powinny dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia
zajęć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach.
7. Organizator zastrzega możliwość przekazania listy uczestników zapisanych na dane zajęcia
prowadzącym oraz obsłudze obiektu sportowego w celu weryfikacji dokonanego zapisu oraz
możliwości wejścia na obiekt.
8. Pracownik obsługi obiektu sportowego jest upoważniony do weryfikacji, czy dana osoba jest
uczestnikiem projektu Aktywny Zakrzew.
9. Osoby z 3 nieobecnościami na zajęciach (bez skorzystania z prawa do rezygnacji zajęć – braku
usprawiedliwienia) nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach, mimo potwierdzonego zapisu,
do czasu skontaktowania się z koordynatorem.
§ 2 Uczestnictwo w zajęciach
1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym
zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu. Dokonując zapisu uczestnicy
oświadczają, że są objęci wyżej wskazanym ubezpieczeniem.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi
udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków
atmosferycznych i rodzaju prowadzonych zajęć oraz sprzęt osobisty np. w przypadku zajęć
fitness własną matę do ćwiczeń, w przypadku zajęć Nordic Walking powinien posiadać kijki
do nordic walking.
4. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych
możliwości i ograniczeń. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania
ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które
mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.
5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien
natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla
zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć
sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego
zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania
dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo
do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.
8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych
środków odurzających. Instruktor lub koordynator jest uprawniony do wykluczenia
uczestnika z zajęć jeśli stwierdzi, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
9. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu
sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika
ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub
opiekun prawny.
10. W przypadku zajęć na basenie dodatkowe płatności za przekroczony czas pobytu leżą po
stronie Uczestnika.
11. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego w obiekcie, w
którym prowadzone są dane zajęcia.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się
zajęć.
14. Organizator ma prawo do wykonania zdjęć w trakcie odbywania się zajęć w celu
wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.
15. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
16. Osoba zapisana na zajęcia wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
na podany adres e-mail lub podany numer telefonu dot. tego i tym podobnych programów.
17. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu 3 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 (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO), w
okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami
prawa. Klauzula RODO stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator każdorazowo poinformuje w formie komunikatu o zmianie niniejszego
regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.akademiaaktywności.com.eu.

Załącznik nr 1 Klauzula RODO – Projekt Aktywny Zakrzew
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademia Aktywności,
ul. Modrzewiowa 6 , 26-652 Janiszew wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
2. Stowarzyszenie Akademia Aktywności nie powołuje inspektora danych osobowych. We
wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z
Administratorem pod adresem e-mail: akademia3030@gmail.com.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań prowadzonych w
ramach realizacji projektu Aktywny Zakrzew i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z
wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na
podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji
wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów
administratora.
4. Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się przede wszystkim do danych osobowych
uczestniczących w zajęciach projektu Aktywny Lublin w ramach działalności Administratora,
które zostały podane Administratorowi na potrzeby zapewnienia właściwej reprezentacji
wobec Administratora i innych podmiotów prawa oraz osób trzecich.
5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze
względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane dla
potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż
Pan/Pani nie zgłosi sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 6,
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy w celu ewentualnego
dochodzenia roszczeń.
7. Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia: 1) Prawo dostępu do danych osobowych, prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z RODO, 2) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja
prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo
wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, 3) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem, 4)
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy
istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, 5) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i
wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub
wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których

przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec
Pani/Pana, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą, 6) Administrator nie podejmuje
decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje
profilowania, 7) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej
w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali
społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).
8. Pana/Pani dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w
przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Administratorem oraz ze
źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów, w tym m.in. Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, a także z zapisów
monitoringu stosowanego przez Administratora, a także zdjęć oraz nagrań o charakterze
reklamowym, marketingowym bądź promującym działalność Administratora, zawierających
Pana/Pani wizerunek, jako element całości, takiej jak impreza, treningi, obozy, szkolenia, inne
wydarzenia organizowane i prowadzone w ramach działalności Administratora.
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym gdy dane są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku Administrator
przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w
stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana/Dziecka interesów,
praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla celów statystycznych lub archiwalnych.
Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć
wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany
adres e-mail do kontaktu.

