Regulamin Warsztatów Edukacyjnych
„Edukacyjne Warsztaty
Nauki jazdy na łyżwach w 5 krokach”
Luty-marzec 2021
1. Cel:
a. Popularyzacja jazdy na łyżwach
b. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu

2. Organizatorem jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

3. Miejsce i termin
Lodowisko KS Orlik (ul. Słowackiego 27b)
Terminy:
20.02 (sobota), 21.02 (niedziela), 27.02 (sobota),
06/03 (sobota), 07.03 (niedziela), 14.03 (niedziela)
Grupa I /dzieci/ godz. 08:00-08:45
Grupa II /dorośli/ 09:00-09.45

4. Uczestnictwo
a.

b.

W warsztatach: Grupa I uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci w wieku 7 - 13 lat które dokonały zapisu
(patrz pkt. 5). Nauka prowadzona jest od podstaw, zgodnie z harmonogramem zajęć (załącznik nr 1)
/dziecko powinno umieć stać na łyżwach i samodzielnie wejść na lód. Prosimy o nie zapisywanie dzieci o
zaawansowanej technice jazdy. Ilość miejsc ograniczona max 20 osób
W warsztatach Grupa II uczestniczyć mogą dorośli. Nauka prowadzona jest od podstaw, zgodnie z
harmonogramem zajęć (załącznik nr 1) Ilość miejsc ograniczona max 20 osób.

5. Zapisy
Zapisy prowadzone będą przez Dział Organizacji Imprez BBOSiR poprzez e-mail:
zapisy@bbosir.bielsko.pl ,
Prosimy o wiadomość: Temat: WARSZTATY ŁYŻWY
Treść: IMIĘ, NAZWISKO, WIEK
Zapisy trwają od 12.02 do 17.02.
Na wiadomość odpiszemy do 3 dni roboczych.

6. Zasady uczestnictwa:
a. dokonanie zgłoszenia się na warsztaty zgodnie z pkt.5
b. zakup karnetu w cenie 25,00zł. w kasie lodowiska KS „Orlik” przy ul. Słowackiego 27b.
Karnety będą dostępne do zakupu w dniach 15-18 lutego / poniedziałek-czwartek /
Bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami nie będzie możliwości zakupu karnetu !!!




Uczestnicy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Covid19 powinni posiadać własne łyżwy i
kaski / obowiązkowo bez względu na wiek / - istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni przy
lodowisku.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się również aby każdy uczestnik miał grube rękawiczki oraz
ochraniacze.
Zasady bezpieczeństwa COVID19 obowiązujące podczas zajęć:
- każdorazowo przez każdego uczestnika zajęć - wypełniona i oddana przed zajęciami karta Covid19
/do pobrania ze str. www.bbosir.bielsko.pl
- nie będą przyjmowane na zajęcia osoby z widocznymi objawami przeziębienia / katar / kaszel /
- obowiązkowo maseczki zakrywające usta i nos / w przypadku nie stosowania się do zalecenia,
instruktorzy będą mieli obowiązek do usunięcia takich osób z lodowiska, bez możliwości zwrotu
wpłaty za karnet /
- podczas zajęć obowiązuje zachowanie dystansu społecznego zarówno na płycie lodowiska, jak
również podczas wejścia na płytę, jak i zejścia.

7. Postanowienia końcowe
a. każdy uczestnik przystępuje do warsztatów w przypadku dzieci /na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna
prawnego/, a w przypadku osoby pełnoletniej na własną odpowiedzialność, składając oświadczenie, że
uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczałyby go z udziału
w zajęciach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zdarzenia losowego, uszczerbku na zdrowiu lub

b.
c.

d.
e.
f.
g.

innych okoliczności nie określonych tym regulaminem. Każdy uczestnik powinien być prywatnie
ubezpieczony od NNW.
w sprawach warsztatów można kontaktować się z Działem Organizacji Imprez BBOSIR (ul. Karbowa 26)
pod numerem telefonu 33 811 01 55 wew. 24 i 29 lub e-mail: michal.zarebski@bbosir.bielsko.pl
warsztaty mogą być utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video w celach informacyjno - promocyjnych
Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz udostępniane na jego stronach internetowych.
Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie
wizerunku uczestników w ww. celach
podpis przy odbiorze karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu
interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora
wszelkie inne przepisy ujęte są w regulaminie obiektu lodowiska, na którym odbywają się zajęcia

Klauzula Informacyjna RODO
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w BielskuBiałej, zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez
Dyrektora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
ido@bbosir.bielsko.pl
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b), c), f), czyli w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań
zmierzających do jej zawarcia, wypełnienia przez nas obowiązku prawnego oraz w przypadku
ewentualnego dochodzenia/obrony przed roszczeniami w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. wymienionych celów.
5. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi i gwarancji na
wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikający z Ustawy Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. oraz przez okres naszych zobowiązań podatkowych i rozliczeniowych
zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997r. tj. łącznie przez 5 lat liczonych od końca
roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
6. Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa
podmiotom i organom publicznym np. Poczcie Polskiej, Urzędowi Skarbowemu a także powierzać
podmiotom, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy powierzenia np. podmiotowi, z którym zawarliśmy
umowę dotyczącą archiwizacji dokumentów, hostingu, podmiotowi, z którym zawarliśmy umowę na
prowadzenie BIP.
7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
żądania usunięcia danych po upływie terminu ich przechowywania.
8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
9. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem
przepisów prawa.

