P Ó Ł K O L O N I E 2018 – Regulamin uczestnictwa
ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA:
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w półkoloniach organizowanych przez J&J Sport Center
Hajtek sp. j. (dalej: Organizator).
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6 do 12 lat.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach od 8:00 – 16:30.
3. Opłata za pobyt uczestnika półkolonii jest możliwa tylko gotówką w Recepcji Ośrodka .
4. Wpisanie kandydata na listę uczestników półkolonii jest równoznaczne z wpłatą zaliczki w wysokości
50 zł za każdy turnus.
5. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika odpowiedzialni są za jego bezpieczny transport przed
rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu (do siedziby Organizatora). W przypadku samodzielnego
powrotu uczestnika do domu rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika zobowiązani są napisać
stosowne oświadczenie.
6. Uczestnicy mogą być odebrani jedynie przez osoby wskazane w Karcie Kwalifikacyjnej. W przypadku
odbioru uczestnika przez inną niż w/w osobę rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika zobowiązani
są napisać stosowne oświadczenie.
7. Uczestnicy półkolonii mają prawo do :
•

Spokojnego wypoczynku;

•

Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;

•

Korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Ośrodka
Organizatora;

•

Wnoszenie próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

8. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek :
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegać regulamin Ośrodka Organizatora, zasad uczestnictwa na półkoloniach oraz ramowego
harmonogramu dnia;
Przestrzegać zasady bezpieczeństwa, higieny oraz przepisów ppoż.;
Trzymać się blisko grupy i opiekunów;
Słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekunów;
Szanować cudzą i osobistą własność;
Doceniać i szanować pracę innych;
Posiadać zmienny strój sportowy dostosowany do zajęć organizowanych w danym dniu oraz
warunków atmosferycznych.
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinujących w stosunku do
uczestników (upomnienie, nagana). W przypadku rażącego złamania zasad uczestnictwa na
półkoloniach uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników półkolonii. W takim przypadku
zwrotowi nie będzie podlegała kwota uiszczona za niewykorzystaną część turnusu.
10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekuni
prawni uczestnika.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników w trakcie zajęć, a
także za uszkodzenia i zniszczenia rzeczy przez innego uczestnika. Organizator zaleca nie przynosić na
zajęcia rzeczy cennych (odtwarzacze muzyki, zegarki, tablety itp.), które nie są niezbędne do udziału
w zajęciach.
12. Organizator zapewnia, iż:
•

Opiekunami będą wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje wymagane przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;

•

Opiekunowie na półkoloniach dołożą wszelkich starań, aby stworzyć uczestnikom jak najlepsze
warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas
wolny.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
*W przypadku niezebrania minimalnej ilości uczestników na turnus (tj. 5 ) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
turnusu z całkowitym zwrotem kosztów.

Informacja Przetwarzania danych osobowych.
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest J&J Sport Center-Hajtek Spółka jawna z siedzibą w
Krakowie przy ul. Winnicka 40 (dalej jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem ochrony danych w J&J Sport CenterHajtek Spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Winnicka 40 jest Pan Jarosław Koza, adres e-mail:
boiska@jjsportcenter.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz operacyjnych niezbędnych
do wykonania umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat/10lat/nieokreślony.
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
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6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO;
7. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klient powinien kontaktować się pod
adresem: boiska@jjsportcenter.pl.
8. Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
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