Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………...
6 – 8 lat

9 – 10 lat

11 – 12 lat

13 – 14 lat
właściwe zaznaczyć

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w treningu:
PIŁKI KOSZYKOWEJ
PIŁKI NOŻNEJ
LEKKIEJ ATLETYKI
w ramach akcji „TRENUJ Z MISTRZEM”,
organizowanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Dziecko uczestniczy w poszczególnych treningach na moje ryzyko i własną odpowiedzialność.
2. Dziecko jest w pełni zdrowe i zdolne do udziału w akcji „TRENUJ Z MISTRZEM”.
3. Brak jest przeciwskazań lekarskich i zdrowotnych do jego udziału w akcji „TRENUJ Z MISTRZEM”.
4. Zrzekam się wszelkich roszczeń względem Organizatora tj. Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVESTPARK” Sp. z o.o., spowodowanych nieprawidłowością oświadczeń, o których mowa w punktach od 1 do 3.
5. Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka przez Organizatora.
Oświadczam również, że zapoznałem/am dziecko z Regulaminem akcji „TRENUJ Z MISTRZEM” i zobowiązałem/am je do jego
przestrzegania.
Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ……..…………………………………………………………………………………………………………...
Data………………………………

Podpis Rodzica lub opiekuna dziecka……………………………………………………….

Informuję, że: administratorem Pani/Pana danych jest osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o. o. ul. Uczniowska 16, 58-306
Wałbrzych, tel. 74 664 91 64, e-mail: invest@invest-park.com.pl, zwaną dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
1) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt e-mail: rodo@invest-park.com.pl, tel: 74 664 91 64
2) Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem treningu wybranej dyscypliny sportowej w ramach akcji „TRENUJ Z
MISTRZEM”.
3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest organizacja treningu wybranej dyscypliny sportowej w ramach akcji „TRENUJ Z MISTRZEM”, na podstawie
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w ust.2.
4) Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenie danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku
7) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o. o. ul. Uczniowska 16, 58-306
Wałbrzych, tel. 74 664 91 64, e-mail: invest@invest-park.com.pl, w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem treningu wybranej dyscypliny w ramach akcji „TRENUJ Z MISTRZEM”.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą
3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania
………………………………………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka przez Administratora danych Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o. o. ul. Uczniowska
16, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 664 91 64, e-mail: invest@invest-park.com.pl, w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem treningu wybranej dyscypliny w ramach akcji „TRENUJ Z
MISTRZEM”.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą
3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania
………………………………………………………………….
(podpis Rodzica lub opiekuna prawnego)

I.

II.

Cele i założenia akcji:
1.
Odmrażanie lokalnego, młodzieżowego sportu po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.
2.
Promocja zdrowego trybu życia oraz popularyzacja poszczególnych dyscyplin wśród dzieci i młodzieży.
Organizatorzy:
1. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
2. Gmina Szczawno-Zdrój.

III.

Termin i miejsce:
1.
Akcja „TRENUJ Z MISTRZEM” rozpoczyna się 25 maja 2020 roku i kończy się 26 czerwca 2020 roku.
2.
Łącznie w ciągu trwania akcji „TRENUJ Z MISTRZEM” odbędzie się po 16 treningów z poszczególnych
dyscyplin sportowych: piłki koszykowej, piłki nożnej lub lekkiej atletyki.
3.
Treningi poszczególnych dyscyplin będą odbywać się:
• piłka koszykowa – na boisku do piłki koszykowej,
Orlik ul. Topolowa 5 w Szczawnie-Zdroju
• piłka nożna – na boisku trawiastym
przy stadionie lekkoatletycznym, ul. Słoneczna 1 w Szczawnie-Zdroju
• lekka atletyka – stadion lekkoatletyczny
przy hali sportowej, ul. Słoneczna 1 w Szczawnie-Zdroju
4.
Treningi poszczególnych dyscyplin sportowych w ciągu tygodnia, odbywać się będą:
• piłka koszykowa – poniedziałki
• piłka nożna – czwartki
• lekka atletyka – piątki

IV.

Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego wypełniona przed
pierwszym treningiem danej dyscypliny sportowej wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych
osobowych (RODO). Wzór oświadczenia określa Organizator.
2. Zapisy są limitowane, biorących udział w zajęciach na każdym treningu może być maksymalnie 14 dzieci.
3. Zapisy oraz treningi dla dzieci są bezpłatne.
4. Zapisy na poszczególne treningi odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila:
• trening z piłki koszykowej: borzemski83@gmail.com
• trening z piłki nożnej:
sportdlazdrowia2020@wp.pl
• trening z lekkiej atletyki: justyna.oleksy@wp.pl
5. Ostatecznej weryfikacji oraz zapisów do poszczególnej grupy dokonają trenerzy.
6. Rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci biorących udział w akcji „TRENUJ Z MISTRZEM” ponoszą
odpowiedzialność za stan zdrowia swojego dziecka oznajmiając, że jest w pełni zdrowe, zdolne do
wykonywania ćwiczeń fizycznych, brak jest przeciwskazań zdrowotnych do brania przez nie udziału w
poszczególnych dyscyplinach sportowych
7. Uczestnik biegu ma mieć odpowiednie do warunków pogodowych oraz specyfiki dyscypliny ubranie oraz
sportowe obuwie
8. Treningi odbędą się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
9. W przypadku niepogody Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub przełożenia wybranego
treningu na inny termin.

