
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr   368/7 /2022  Dyrektora OSiR  Ursus z dnia 10 maja  2022 r.  

Regulamin „Sportowych półkolonii z OSiR Ursus 2022”  

1. Organizatorem półkolonii jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus. 
2. Terminy, czas trwania turnusów oraz program określa Dyrektor OSiR Ursus. 
3. Koszt jednego turnusu wynosi 699,00 zł. i dokonywany jest najpóźniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem turnusu w recepcji kortów tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy 
w Dzielnicy Ursus.  

4. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek dokonać wpłaty całości kwoty za turnus najpóźniej 
na  14 dni przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty oznacza rezygnację z turnusu.  

5. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów półkolonii ze względu na zbyt małą 
liczbę zapisanych uczestników oraz w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 
Organizatora.  

6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców-instruktorów od 8:00 do godz. 
16:00. 

7. Dzieci mogą zostać odebrane z półkolonii wyłącznie przez rodzica/opiekuna lub osoby wskazane 
pisemnie w upoważnieniu (wzór upoważnienia załącznik nr 1). 

8. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka na teren OSiR Ursus  
i z powrotem. 

9. Rodzice odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko.   
10. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez 

zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad 
uczestnictwa w półkoloniach.  

11. Uczestnicy półkolonii spożywają śniadanie we własnym zakresie. 
12. Obowiązuje zakaz uczestnictwa w półkoloniach  osób z objawami jakiejkolwiek infekcji. 
13. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 
a) Przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie obiektów należących do Ośrodka Sportu 

i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus 
b) Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, instruktorów 
c) Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 
d) Szanować mienie, sprzęt sportowy 
e) Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków 
f) Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownie do zajęć na 

zewnętrznych obiektach sportowych, pływalni i pomieszczeniu, adekwatnych do warunków 
pogodowych oraz sportowe obuwie na zmianę 

14. Uczestnicy półkolonii mają prawo: 
a) Uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych zgodnie z ofertą półkolonii 
b) Poszanowania własnych poglądów i przekonań 
c) Uzyskać pomoc we wszystkich problemach od wychowawców-instruktorów 

15. Uczestnikom półkolonii zabrania się: 
a) Oddalania od grupy podczas zajęć 
b) Posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych, materiałów pirotechnicznych i innych, które 

mogą zagrozić bezpieczeństwu uczestników 
c) Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych 
d) Przywłaszczania cudzych rzeczy. 

16. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności itp. ) rodzice/opiekunowie zobowiązują się do 
niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii.  

17. Telefon kontaktowy dla rodziców/opiekunów w trakcie półkolonii: 723 249 167 Marcin 
Mosiołek – instruktor sportu. 



18. Miejsce zbiórki  i odbioru dzieci: recepcja w Budynku „Korty” przy ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 
Warszawa. 

19. Zbiórka codziennie od godziny 8.00 do godziny 8.30,  odbiór dzieci godzina 16.00 – 16.30.  
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu oraz akceptuję jego warunki. 

   
Warszawa ……………………………                            Podpis rodzica/opiekuna: ………………………………...………… 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników półkolonii:  

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- zwanym dalej RODO) 
informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus,  
ul. K. Sosnkowskiego 3, 02- 495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl- zwanym dalej OSIR. 

2) W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej 
(adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora. 

3) Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszenia będziemy przetwarzać w celu:  
a) przede wszystkim realizacji umowy, jaką zawarliśmy z Panią/Panem w momencie, gdy zgłosiła Pani/Pan deklaracje udziału 

w naszej imprezie (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 
b) w celu informacyjnym - np. wyniki z imprezy, informacje prasowe, w celu dowodowym, archiwalnym, aby wykonywać 

rozliczenia finansowe (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
d) aby upowszechniać sport i kulturę fizyczną wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
4) podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez – m.in. 

dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych 
– przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 
3, w celu prawidłowej realizacji zleconych usług; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym; 

6) podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą i uprawnień 
uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat; 

7) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, 
d) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie, 
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
8) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) wysyłając adresem  
e-mail: iod@cbi.org.pl lub pocztą tradycyjną przesyłając na adres Administratora: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. 
Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02- 495 Warszawa  

9) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych; 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie, konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej. 


