Regulamin Szkółki Padla
Sezon 2020

1. Organizatorem szkółki padla jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.
2. Celem szkółki jest:
 nauka zasad padla
 nauka podstawowych uderzeń i zagrań potrzebnych podczas gry
 nauka taktyki gry deblowej
3. Uczestnictwo w szkółce obejmuje 10 treningów - 85 minut na korcie.
4. Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu na korcie przy ul. Katowickiej 6 w Chorzowie.
5. Zajęcia w ramach szkółki odbywać będą się w miesiącach maj-sierpień.
6. Zapisy do szkółki przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.moris.chorzow.pl/zgloszenia/szkolkapadla/
7. Zajęcia mają charakter grupowy:
 min. 3 osoby w grupie
 maks. 5 osób w grupie
8. W ramach szkółki MORiS zapewnia wodę oraz niezbędny sprzęt do uczestnictwa tj. rakiety oraz
piłeczki do padla.
9. Obiekt wyposażony jest w zaplecze szatniowe oraz sanitarne, które dostępne jest dla uczestników
szkółki.
10. Uczestnik szkółki zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania „REGULAMINU OBIEKTU
PRZY UL. KATOWICKIEJ 6”.
11. MORiS nie przewiduje zwrotu kosztów za opuszczone zajęcia.
12. MORiS zastrzega sobie prawo zmiany terminów zajęć z przyczyn losowych tj. choroba instruktora,
brak sprzyjających warunków atmosferycznych.
13. W razie nieodbycia się zajęć z powodu złych warunków atmosferycznych lub z winy MORiS szkółka
zostanie przedłużona o taką samą ilość jednostek treningowych.
14. Cena kursu wynosi 180zł.
15. Wpłaty za uczestnictwo w szkółce należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.
16. Wpłaty można dokonać w kasie na terenie obiektu lub przelewem na konto ING Bank Śląski 15 1050
1214 1000 0023 5305 7751.
17. Wszystkie uwagi i wnioski prosimy kierować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu każdego bloku
zajęć do instruktora prowadzącego zajęcia.
18. Zgłoszenie do szkółki jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – pełna
informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w załączniku
nr 1 do niniejszego regulaminu
19. Zgłoszenie do szkółki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w
Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 241 70
50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl
3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, data urodzenia) oraz opiekunów prawnych
osób niepełnoletnich (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i
zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia oraz do czasu wygaśnięcia
terminu ewentualnych roszczeń.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd
Miasta Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa,
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:
 art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym) – organizacja szkółki padla,
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – w
zakresie wystawienia faktury,
 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania
wizerunku.
6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za
wyjątkiem wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym
Facebook/Instagram. (Spółka Facebook INC, California, USA przystąpiła do programu Tarcza Prywatności
UE-USA i posiada certyfikat zgodności z RODO). Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane
lub w inny sposób przekazane Administratorowi,
8. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w wydarzeniu
obejmuje także:
 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w
wydarzeniu,
 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą
informacje o imprezie oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. Zgłoszenia
jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się z informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia musi dokonać osoba sprawująca
władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

