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REGULAMIN AKCJI  

„Wyjdź z domu na boisko” 

1. Organizatorem zajęć jest Wojskowy Klub Sportowy Wawel (WKS WAWEL) przy 

współudziale finansowym miasta Krakowa w ramach zadania: „Realizacja zadania 

publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020”. 

2. Zajęcia odbywają się na obiektach WKS WAWEL z siedzibą w Krakowie przy  

ul. Podchorążych 3. 

3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby z miasta Krakowa w wieku od 13 do 18 lat. 

4. Zajęcia odbywają się: 

1) piłka siatkowa – wtorek i czwartek w godz. 15.30 - 17.00 

2) piłka nożna – poniedziałek i środa w godz. 16.00 - 17.30  

5. Rodzice/Opiekunowie małoletnich uczestników zajęć odpowiedzialni są nich w czasie 

przemieszczania się na zajęcia oraz w czasie powrotu do miejsca zamieszkania po ich 

zakończeniu. 

6. W czasie stanu epidemii związanej z SARS CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 

uczestników zajęć, będą obowiązywać zasady takie jak: 

1) weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt, 

2) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 

3) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 

4) korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu, 

5) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

6) ograniczenie do maksymalnej ilości 32 zawodników oraz 3 trenerów w czasie zajęć 

na hali sportowej (powierzchnia ponad 1500 m2), 

7) ograniczenie do maksymalnej ilości 16 zawodników oraz 3 trenerów w czasie zajęć 

na pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej, podzielonego na dwie części przy 

zachowaniu 5 metrowej strefy buforowej, 

8) obowiązkowe zakrywanie ust oraz nosa w czasie przemieszczania się na zajęcia oraz 

w czasie powrotu do miejsca zamieszkania po ich zakończeniu. 

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: 

1) zgłoszenie dziecka poprzez złożenie wymaganych dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszego Regulaminu, 

2)  brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych, 

3) akceptacja obowiązujących regulaminów i zasad korzystania z obiektów WKS 

WAWEL. 

8. Koordynatorem projektu jest Paweł WÓJCIK paulwojcik@poczta.onet.pl 

9. Trener odpowiedzialny za zajęcia z piłki siatkowej: Damian ADAMSKI tel. 666 583 481 

10. Trener odpowiedzialny za zajęcia z piłki nożnej: Jerzy URBAN tel. 660 066 999 
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ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO W AKCJI  

„Wyjdź z domu na boisko” 

 

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

w zajęciach ze sportu piłka siatkowa/piłka nożna* w dniach 22.06 – 31.08. 2020 roku, oraz 

zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze na zajęcia oraz terminowy 

odbiór i bezpieczne odprowadzenie po zajęciach.  

Pesel uczestnika zajęć:  

 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy do Rodziców/Opiekunów: ………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że syn/córka:  

1) Choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby …………………………………………………………………… 

2) Zażywa/nie zażywa* na stałe leki ………………………………………………….…………………………….……  

3) Nie jest uczulony(a)/ jest uczulony(a)*na ………………………………………………………………………... 

4) posiada ubezpieczanie od następstw nieszczęśliwych wypadków (dotyczy uczestników nie 

będących zawodnikami WKS WAWEL). 

Oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem 

bezdotykowym, 

2) wyrażam zgodę na przeprowadzenie, przez wyspecjalizowane służby, wszelkich 

niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego 

dziecka podczas zajęć, 

3) w chwili obecnej nie znam przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka  

w zajęciach, w znanych przeze mnie terminach, 

4) zapoznałem/łam się z regulaminem akcji „Wyjdź z domu na boisko”, 

5) Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu i biorę 

odpowiedzialność za jego zdrowie i życie w czasie drogi powrotnej  

 

Kraków: …………..……2020 r.                                                            ….……………..………………………  
                                                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  

*nie potrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

„Wyjdź z domu na boisko” 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)- informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Wojskowy 

Klub Sportowy WAWEL (dalej: WKS WAWEL) z siedzibą: ul. Podchorążych 3;  

31 – 084 Kraków. Kontakt z WKS WAWEL – tel.: 12 6370645; e-mail: biuro@wkswawel.pl 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WKS WAWEL jest: Paweł WÓJCIK e-mail: 

paulwojcik@poczta.onet.pl 

2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wykonanie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz na podstawie wyrażonej zgody (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO), 

3) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia 

(na zasadzie współpracy), 

4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich, 

tj. spoza UE. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, 

5) ma Pan/ Pani prawo: dostępu do danych swoich i swojego dziecka (na podstawie art. 15 RODO), 

do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), do usunięcia danych („prawo do bycia 

zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 

18 RODO), do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do sprzeciwu (na podstawie art. 

21 RODO), 

6) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody  

w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału 

dziecka w akcji „Wyjdź z domu na boiska”, 

9) wyrażenie zgody na udział dziecka w akcji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu programu 

„Wyjdź z domu na boisko”. 

 

Kraków: …………..……2020 r.                                                            ….……………..………………………  
                                                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  
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OŚWIADCZENIE – ZGODA  

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego  

syna/córki *………………………………………………………………………………………. przez Wojskowy Klub 

Sportowy WAWEL, w celu: 

1) realizacji zajęć w ramach programu „Wyjdź z domu na boisko” przez WKS WAWEL,  

2) promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku WKS WAWEL, w szczególności 

poprzez zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz 

innych profilach internetowych zarządzanych przez WKS WAWEL oraz w mediach 

(prasa, serwisy internetowe), 

3) wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez WKS WAWEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków: …………..……2020 r.                                                            ….……………..………………………  
                                                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  

*nie potrzebne skreślić 

 


