
Regulamin projektu 

„EUROFUTBOL – wygraj z nudą” 

 

1. Cel projektu: 

 popularyzacja różnych dyscyplin sportowych w tym piłki nożnej, 

 propagowanie aktywnego spędzania czasu, 

 zagospodarowanie czasu wolnego od nauki podczas wakacji, 

 kształtowanie postawy „fair play” w uczestnikach zajęć. 

 

2. Organizator zajęć: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

 
3. Termin zajęć: 

Zajęcia będą odbywać się od 04.07.2022 r. do 28.08.2022 r. w każdy poniedziałek i 

 środę w godzinach 09:00 - 11:00, zaś w piątki (od 15.07.2022 r.) na boisku przy Szkole 

Podstawowej nr 10, w godzinach rozgrywane będą turniej drużyn osiedlowych w godzinach 

09:00 – 15:00. 

W związku z powyższym, dzień 08.07. należy potraktować jako dzień treningowy. 

4. Miejsce zajęć: 

Zajęcia będą odbywać się na czterech boiskach ORLIK: 

 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Klonowa 51. 

 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Hamerszmita 11; 

 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Antoniewicza 5; 

 

5. Uczestnictwo: 

W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci od 5 do 17 roku życia. Udział w zajęciach jest 

nieodpłatny i dobrowolny. Organizator zapewnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. 

6. Plan zajęć: 

 Zajęcia prowadzone będą przez animatorów – liderów poszczególnych boisk, 

zatrudnionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach i reprezentujących 

Organizatora: 

o Animator – lider boiska jest osobą prowadzącą zajęcia treningowe, 

o Animator oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

uczestników projektu, 

o Animator prowadzący zajęcia nie pełni roli opiekuna uczestników projektu, 



o Animator – lider boiska ponosi jedynie odpowiedzialność za prawidłowe 

przeprowadzenie zajęć sportowych, 

o Animator boiska oraz Organizator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo uczestników, którzy samowolnie podczas prowadzonych zajęć 

opuszczą obiekt. 

7. Postanowienia końcowe: 

 Organizator wymaga własnoręcznie podpisanych przez Rodziców / opiekunów 

prawnych następujących dokumentów: 

o zgody na udział dziecka w zajęciach pn. „Eurofutbol – wygraj z nudą”, 

o oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika projektu „Eurofutbol – wygraj 

z nudą” pozwalające na udział dziecka w w/w zajęciach, 

o zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika 

projektu „Eurofutbol – wygraj z nudą” (wzór oświadczenia w załączeniu). 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub 

jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia 

uczestnika, 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć, 

 Każdy uczestnik zajęć pn. „Eurofutbol – wygraj z nudą” zobowiązany jest do posiadania 

stroju sportowego, dostosowanego do aktualnych warunków atmosferycznych, 

niezbędnego do uczestnictwa w projekcie, 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia 

okoliczności od niego niezależnych, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie. 

Posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się na wyłączną 

odpowiedzialność Uczestnika, 

 Każdorazowe przystąpienie do zajęć w terminach wskazanych w ust. 3 Regulaminu jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez uczestnika oraz jego 

rodzica/opiekuna prawnego, 

 Szczegółowe  informacje:  Dział  Sportu,  Rekreacji   i   Marketingu   Ośrodka  Sportu 

i Rekreacji w Suwałkach: tel. 87 566 32 81. 



OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do 

wypełnienia zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, należytego wykonania zawartych 

umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zgodnie z art. 13 

ust. 1 i ust. 2 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, dalej : 

RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach informuje, że: 

1. administratorem     Pana/Pani     danych     osobowych      jest      Ośrodek      Sportu      i      Rekreacji  

w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, reprezentowany 

przed Dyrektora Waldemara Borysewicza, adres email: sekretariat@osir.suwalki.pl 

2. inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Zenon Rytwiński, adres e-mail: 

iod@osir.suwalki.pl, 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 

a) wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i innych prawnych 

obowiązków, w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach ( podstawa prawna : 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) realizacji  prawnie  usprawiedliwionych  interesów Ośrodka  Sportu i Rekreacji  w Suwałkach  

( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów 

z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni 

naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz 

(takich jak raportowanie, badania marketingowe itp. itd.) w związku z wykonywaniem naszych 

zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych 

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a) przez czas wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i innych 

prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub 

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub 

c) przez czas w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach może ponieść konsekwencje 

prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub 

obowiązków prawnych 

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy 

zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań statutowych i innych obowiązków 

prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi 

doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam 

usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, 

w tym umownych 

6. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani: 

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b) prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

e) prawo przenoszenia danych; 

f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem 

uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo 

zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować 

brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach 

prawnych, w tym umownych. 
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