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REGULAMIN AKCJI 
 

„Zdrowy Przedszkolak – zdrowa Dzielnica” 

 

1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich 
Olimpijczyków z siedzibą w Krakowie al. Kijowska 8, zwana dalej „Szkołą”, przy współudziale 
Wojskowego Klubu Sportowego Wawel, z siedzibą w Krakowie ul. Podchorążych 3, zwanym 
dalej „Klubem” oraz finansowym przy współudziale Rady Dzielnicy V Krowodrza, w ramach 
zadania: „Zdrowy przedszkolak – zdrowa dzielnica”. 

 
2. Głównym założeniem akcji jest promocja zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej oraz 

przedstawienie szkoły podstawowej, jako miejsca przyjaznego, w którym dzieci mogą się 
poznawać, integrować i rozwijać w wybranych sportach.  

3. Cele szczegółowe: 
 

1) promowanie aktywności fizycznej poprzez udział dzieci w zajęciach sportowo – 
rekreacyjnych w różnych sportach,  

2) rozbudzanie zainteresowań sportowych,  
3) kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,  
4) przekazanie podstawowej wiedzy oraz umiejętności dotyczących zdrowego stylu życia,  
5) promowanie rozpoczęcia edukacji szkolnej w SP nr 5, w klasach o profilu sportowym,  
6) promowanie kontynuowania udziału w zajęciach sportowych w WKS WAWEL.  

4. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych Szkoły lub Klubu. 
 
5. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 6-7 lat, realizujące wychowanie przedszkolne  

w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, zwanych dalej „Przedszkolami”.  
6. Zajęcia odbywają się:  

1) w poniedziałki w godz. 11.30 – 12.15  
2) w piątki w godz. 10.30 – 11.15. 

 
7. Za prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego 

wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły. 
 
8. Za przemieszczanie się na zajęcia oraz w czasie powrotu do przedszkola po ich zakończeniu, 

odpowiadają wyznaczeni przez Dyrekcję przedszkola opiekunowie/wychowawcy 
 
9. 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) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,  
3) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

 
4) ograniczenie do maksymalnej ilości 25 uczestników oraz 2 nauczycieli w czasie zajęć       

w sali sportowej.  
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: 
 

1) zgłoszenie dziecka poprzez złożenie wymaganych dokumentów stanowiących załączniki 
do niniejszego Regulaminu,  

2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych,  
3) akceptacja obowiązujących regulaminów i zasad korzystania z obiektów Szkoły i Klubu.  

11. Koordynatorem projektu jest Wicedyrektor Szkoły p. Jadwiga SUDER poczta@sp5.krakow.pl  
12. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela p. Simona DUDA 667 039 273 
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ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO W AKCJI 

„Zdrowy Przedszkolak – zdrowa Dzielnica” 
 
 
 

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

w zajęciach sportowo – rekreacyjnych prowadzonych w określonym miejscu i godzinach 
przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie. 
 

ROK URODZENIA DZIECKA:  
 
 
 
 

 

 

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. 
 

Oświadczam, że: 
 

1) wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem 
bezdotykowym, 

2) w chwili obecnej nie znam przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka          
w zajęciach, w znanych przeze mnie terminach,  

3) zapoznałem/łam się z regulaminem akcji „Zdrowy Przedszkolak – zdrowa dzielnica”, 
 
 
 
 
 

Kraków: …………..……2022 r. ….……………..………………………  
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

 
 
*niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

„Zdrowy Przedszkolak – zdrowa Dzielnica” 
 

Informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka, jest Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą przy al. Kijowskiej 8, 30-079 
Kraków. 
Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług 
świadczonych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich 
Olimpijczyków z siedzibą przy al. Kijowskiej 8, 30-079 Kraków, poczta@sp5.krakow.pl. 
Informujemy, że: 
1) ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych oraz danych 

dziecka, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli 
przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody to ma Pan/Pani prawo  
w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem, 

2) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania 
dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji 
celu, w którym zostały zebrane, 

3) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

4) podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług 
świadczonych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków  
z siedzibą przy al. Kijowskiej 8, 30-079 Kraków, 

5) konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia 
przez nas usług. 

6) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, będą przetwarzane na podstawie przepisów 
prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Pana/Pani zgody albo  
w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 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 (RODO), 

7) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marlena DYREK. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: 
inspektor1@mjo.krakow.pl 

8) niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych 
osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku 
informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 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), zostanie Państwu przekazana każdorazowo  
w związku z załatwieniem konkretnej sprawy. 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
MONITORING WIZYJNY 

 

Informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 

wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą przy al. Kijowskiej 8, 30-079 

Kraków, poczta@sp5.krakow.pl i są one przetwarzane w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. 

 

Informujemy, że: 

1) ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, 

2) dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom 
uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, 

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a po tym 
terminie dane zostaną automatycznie usunięte poprzez ich nadpisanie lub skasowanie, 

4) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5) podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych oraz danych dziecka, stanowi  
art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

6) przebywanie na terenie placówki jest równoznaczne z zarejestrowaniem wizerunku 
dziecka biorącego udział w programie za pomocą monitoringu wizyjnego, 

7) ponadto informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 
– z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych, 

8) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marlena DYREK. Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: 
inspektor1@mjo.krakow.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków: …………..……2022 r. ….……………..………………………  
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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OŚWIADCZENIE – ZGODA 
 

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 
 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki*   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 5, Wojskowy Klub Sportowy WAWEL 
oraz Rada i Zarząd Dzielnicy V - Krowodrza, w celu: 
 

1) realizacji zajęć w ramach programu „Zdrowy Przedszkolak – zdrowa Dzielnica”, 
 

2) promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku SP nr 5 oraz WKS WAWEL,  
w szczególności poprzez zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie 
internetowej oraz innych profilach internetowych zarządzanych przez SP nr 5 oraz 
WKS WAWEL, w tym w mediach społecznościowych, 

 
3) wydawania wszelkiego rodzaju publikacji dotyczących statutowej działalności SP nr 5 

oraz WKS WAWEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kraków: …………..……2022 r. ….……………..………………………  
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

*nie potrzebne skreślić 

 

 


