
Regulamin akcji pn. Wakacje z piłką i pomponem 2019 

I. CEL 

a)  popularyzacja aktywnej formy wypoczynku, 
b)  upowszechnianie sportowego trybu spędzania wolnego czasu, 
c)  kształtowanie prozdrowotnych postaw, 
d)  nabywanie umiejętności sportowej rywalizacji, respektu dla przeciwnika, panowania nad emocjami, wskazywanie 
 właściwych postaw, wdrażanie zasad Fair Play, 
e) integracja dzieci mieszkających na terenie zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
f) stworzenie podwórkowych drużyn piłkarskich i zespołów cheerleaderskich. 

 

II. ORGANIZATOR 

 Organizator akcji: Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludomira Różyckiego 19, 
 tel. 75 76 74 832 

 Koordynator: 
 Daria Pacewicz – Gerstenstein    integracja@jsmjg.pl  75 767 48 32 wew. 56 

 Współorganizatorzy: 
 Klub piłkarski LOTNIK     info@lotnikjs.pl   795 072 855 
 Szkoła tańca NO NAME DANCE STUDIO   dancestudiojg@gmail.com  889 072 716 

  
III. UCZESTNICTWO w treningach 

1.  W treningach mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-12 lat. 

2.  Zajęcia będą się odbywały we wtorki i czwartki w godz. 17.00-19.00 na boisku przy ul. Noskowskiego (między blokami 
 7,8 a 11,12). Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 lipca, ostatnie 31 sierpnia. W przypadku deszczu organizator zastrzega 
 sobie prawo odwołania treningu. 

3.  Trenerzy z klubu piłkarskiego LOTNIK poprowadzą profesjonale treningi piłkarskie, a instruktorka ze szkoły tańca NO 
 NAME DANCE STUDIO przygotuje dzieci do stworzenia własnego zespołu cheerleaderskiego. 

4.  Dziecko, które chce wziąć udział w treningach na pierwsze spotkanie musi przyjść z opiekunem prawnym, który wyrazi 
 pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach. 

5. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności jeśli dziecko oddali się poza teren prowadzonej akcji 
 Wakacje z piłką i pomponem. 

6.  Zajęcia są bezpłatne i można dołączyć do treningów w dowolnym momencie wakacji. 

 

IV. TURNIEJ 

1. Finałem wakacyjnej akcji będzie turniej 1 września 2019 r. Start o godz. 15.00.  

2. Każda drużyna musi zawierać: 
 a) piłkarska: dorosłego opiekuna, bramkarza, 5 zawodników/zawodniczek, ewentualnie 2 rezerwowych 
 b) cheerleaderska: dorosłego opiekuna, 4-5 zawodników/zawodniczek 

 
3. Uczestnicy walczą o tytuł: 

 a) najlepszej podwórkowej drużyny piłkarskiej 
 b) najlepszego bramkarza 
 c) najlepszego strzelca 
 d) najlepszej drużyny cheerleaderskiej 

 
4. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięzcy puchary. 

5. Zgłoszenia drużyn do turnieju będą zbierane podczas treningów w sierpniu. 

 



 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DANE OSOBOWE, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Organizator ma prawo do rozpowszechniania wizerunku osób biorących udział w akcji / imprezie publicznej "Wakacje z 
 piłką i pomponem" w formie reportażu foto / wideo na stronie internetowej, swoim profilu portalu społecznościowego - 
 Facebook / Youtube i firm współorganizatorów, jak również używać imion i nazwisk w reportażu / relacji z imprezy oraz 
 ogłoszeniu wyników turnieju. 

2. Zgłoszenie swoich dzieci do treningów i turnieju będzie jednoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się  
 z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na 
 przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją akcji "Wakacje z piłką i pomponem" zgodnie z art. 
 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO.  

3. Klauzula informacyjna RODO 

 Informujemy osoby biorące w konkursie iż: 

 1) administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest: 

 Klub piłkarski LOTNIK oraz 
 Szkoła tańca NO NAME DANCE STUDIO 
 
 2) kontakt  
 Organizator akcji: Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludomira Różyckiego 19, 
 tel. 75 76 74 832 

 Koordynator JSM: Daria Pacewicz – Gerstenstein  integracja@jsmjg.pl  75 767 48 32 wew. 56 

 Klub piłkarski LOTNIK     info@lotnikjs.pl   795 072 855 
 Szkoła tańca NO NAME DANCE STUDIO   dancestudiojg@gmail.com  889 072 716 
 
 3) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
 przeprowadzenia akcji "Wakacje z piłką i pomponem". 
 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
 osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 (z wyłączeniem pkt. V regulaminu dot. postali społecznościowych) 
 6) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 
 ciążącego na administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem 
 działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, ich 
 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 8) podanie Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji akcji. 
 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i i nie będą profilowane. 
 10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, 
 że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
 

 

 


