
Regulamin uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych  
„Nordic Walking w Gminie Trzydnik Duży” 

 
 
 

1. Zajęcia realizowane są przez świetlice działające w strukturze organizacyjnej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym:   
1) Świetlica w Budkach 
2) Świetlica w Łychowie Gościeradowskim 
3) Świetlica w Olbięcinie 
4) Świetlica w Rzeczycy Księżej 
5) Świetlica w Rzeczycy Ziemiańskiej 
6) Świetlica w Trzydniku Dużym 
7) Świetlica w Węglinie 
8) Świetlica w Węglinku 
9) Świetlica w Woli Trzydnickiej 

 
2. Zajęcia realizowane są przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Trzydnik Duży i Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

3. Celem zajęć jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia 
oraz integracja mieszkańców poszczególnych miejscowości. 

 
4. Organizatorem zajęć są instruktorzy świetlic w poszczególnych miejscowościach. 

 
5. Zasady ogólne: 

1) Zajęcia mają charakter nieodpłatnej rekreacji ruchowej w technice Nordic Walking 
prowadzonej w terenie otwartym. 

2) Warunkiem udziału w zajęciach jest: 
a) Przestrzeganie i akceptacja treści niniejszego regulaminu; 
b) Wypełnienie oświadczenia, które stanowi załącznik do regulaminu. 

3) Organizator umożliwia uczestnikom bezpłatne wypożyczenie kijków Nordic Walking na 
każdorazowe zajęcia - 4 komplety w świetlicy. 

4) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posługiwania się sprzętem w sposób właściwy, do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich zwrotu po zakończonych zajęciach. 

5) Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie niekrępującego ruchów stroju i obuwia 
sportowego. 

6) W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie za pisemną zgodą 
opiekuna prawnego (załącznik do regulaminu). 

7) Uczestnicy oświadczają, że rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka 
wiążącego się z uczestnictwem w zajęciach i dobrowolnie zdecydowali się podjąć ryzyko, 
uczestnicząc w zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

8) W zajęciach może uczestniczyć każdy chętny, bez względu na wiek i sprawność fizyczną, 
jednak zawsze na własną odpowiedzialność. Organizator i instruktorzy prowadzący 
zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe podczas treningów ewentualne urazy 
ćwiczącego, uszkodzenia ubioru, swojego sprzętu do ćwiczeń lub innych cennych rzeczy. 

9) Organizator nie zapewnia opieki medycznej w trakcie trwania zajęć oraz nie ubezpiecza 
uczestników. 

10) W przypadku złego samopoczucia, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy 
poinformować organizatora. 

11) Podczas zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i 
innych używek oraz przychodzenia w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków i 
innych używek. 

12) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania wszystkich zaleceń i wytycznych w związku 
z występowaniem stanu epidemii.  

 
6. Termin i miejsce zajęć: 

1) Według planu zamieszczonego na profilu Facebook świetlicy. 



2) Zbiórka w świetlicy. 
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć oraz ich odwołania ze 

względu na złe warunki atmosferyczne lub inne okoliczności. 
 

7. Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), uprzejmie informuję: 

1) Administrator: 
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z 
siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

2) Inspektor Ochrony Danych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do 
korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.  

3) Cel i podstawy przetwarzania: 
Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji zajęć rekreacyjnych 
„Nordic Walking w Gminie Trzydnik Duży” w świetlicach (Gminny Ośrodek Kultury w 
Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 
zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4) Odbiorcy danych osobowych: 
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, przez okres 
niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania (pkt. 3 klauzuli informacyjnej). 

6) Prawa osób, których dane dotyczą: 
a) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich 
cofnięciem. (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą). 

b) Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7) Informacja o wymogu podania danych osobowych: 
a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w 

zajęciach. 
b) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

uczestnika spotkań nie podlega uczestnik zajęć decyzjom, które opierają się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 RODO. 
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Załącznik  
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych  

„Nordic Walking w Gminie Trzydnik Duży” 
 
 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 (dotyczy osób NIEPEŁNOLETNICH) 
 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka): …………………………………………………… na 
potrzeby organizacji i promocji zajęć rekreacyjnych „Nordic Walking w Gminie Trzydnik Duży” (Gminny Ośrodek 
Kultury w Trzydniku Dużym): 

− udostępnienia informacji o zajęciach we wszelkich ogłoszeniach, informacjach Organizatora (właściwe 
zaznaczyć „x”) 

□ TAK  □ NIE  
− na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych Organizatora w 

związku z udziałem w zajęciach (m.in. publikacjach na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
Organizatora) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie 
(właściwe zaznaczyć „x”) 

□ TAK  □ NIE 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych „Nordic Walking w 
Gminie Trzydnik Duży” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 
 

......................................................................................................................................................... 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
(w przypadku osób niepełnoletnich)  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 (dotyczy osób PEŁNOLETNICH) 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych na potrzeby na potrzeby organizacji i promocji zajęć rekreacyjnych „Nordic Walking w Gminie 
Trzydnik Duży” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

− udostępnienia informacji o zajęciach we wszelkich ogłoszeniach, informacjach Organizatora (właściwe 
zaznaczyć „x”) 

□ TAK  □ NIE  
− na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora w związku 

z udziałem w zajęciach (m.in. publikacjach na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
Organizatora) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie 
(właściwe zaznaczyć „x”) 

             □ TAK  □ NIE  
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych „Nordic Walking w 
Gminie Trzydnik Duży” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 
 

......................................................................................................................................................... 

data i czytelny podpis uczestnika zajęć 
(w przypadku osób pełnoletnich) 


