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Regulamin Szkoły Narciarskiej dla dzieci w sezonie 2020 
„Jazda na nartach to wielka frajda – zajęcia narciarskie dla dzieci” 

1. Zajęcia w szkółce narciarskiej są prowadzone nieodpłatnie dla dzieci uczęszczających do 

świeradowskich szkół i przedszkola. 

2. W zajęciach wezmą udział dzieci, których rodzice zadeklarują pisemnie udział dzieci w 

zajęciach, zgodnie z terminem ogłoszenia naboru do szkółki narciarskiej.  

3. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach szkółki narciarskiej muszą być objęte  

ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków itp.. 

4. Dzieci pobierające naukę w szkółce narciarskiej korzystają z wyciągów bezpłatnie. 

5. Zajęcia dla każdej z grup prowadzi dwóch wykwalifikowanych instruktorów.  

6. Każde zajęcia trwają 2 godz. 

7. Podczas zajęć dzieci mają obowiązek słuchania poleceń instruktorów. 

8. Podczas lekcji wszyscy uczniowie mają obowiązek noszenia kasków ochronnych i kamizelek 

odblaskowych. 

9. W zajęciach szkółki narciarskiej mogą brać udział dzieci w wieku 5–14 lat. W dniu zapisów do 

szkółki dzieci muszą mieć ukończone 5 lat 

10. Rodzic/opiekun ma obowiązek przywieźć dziecko i odebrać po zajęciach. 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. 

 

 
 

 

Świeradów-Zdrój, ….............................. 
 

Oświadczenie  

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* ….......................................................................  

w zajęciach szkółki narciarskiej dla POCZĄTKUJĄCYCH/ ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH/ 

ZAAWANSOWANYCH* organizowanych przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój w ramach zadania „Jazda 

na nartach to wielka frajda – zajęcia narciarskie dla dzieci” dofinansowanego ze środków Ministerstwa 

Sportu w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. 

Wiek dziecka: …......................... (data urodzenia). 

Zobowiązuję się przyprowadzania dziecka na zajęcia zgodnie z podanym przez Organizatora 

harmonogramem.  

Dysponuję własnym sprzętem sportowym (narty, buty, kije kask).  

Zapoznałam się / zapoznałem się z regulaminem naboru na zajęcia szkółki narciarskiej oraz z regulaminem 

zajęć szkółki narciarskiej, akceptuję i przyjmuję do stosowania.  

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt pod nr tel. …....................................................... 

lub e-mailem: ….....................…………………………………................................................... 

Wyrażamy zgodę na publikację wizerunku naszego dziecka w wydawnictwach promocyjnych oraz w innych 

materiałach Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, bez ograniczeń czasowych. 

Oświadczam, że dziecko objęte jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków itp.. 

 

       ….............................................................. 
                         Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 
* niepotrzebne skreślić  



Strona 2 z 2 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci 

prawach z tym związanych. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy 

 "Stacja Kultury" , z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 1. 
2. MCKAiPG wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem email: 

 ido@swieradowzdroj.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć. 

Wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na profilach społecznościowych 

zarządzanych przez MCKAiPG w celu działań promocyjnych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody, bądź jej cofnięcie na wykorzystanie danych osobowych i 

 wizerunku skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach. 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 

- prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu,  
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma Pani/Pan prawo do wniesienia 

 skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

W dniu …………………………….  
zapoznałam/łem się z powyższą informacją ………………………………………………. 
               Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

 


