
Regulamin

„Sportowych zajęć z MOSiR Płock”

1. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką trenerów podczas zajęć sportowych.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na zajęcia. Dzieci są odbierane zaraz

po zakończeniu zajęć przez opiekunów.
3. W przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu  rodzice  są  zobowiązani  napisać

oświadczenie.
4. Uczestnicy mają obowiązek:

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom trenerom,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
e) przestrzegać regulaminów obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia.

Za  szkody  wyrządzone  przez  dziecko,  materialnie  odpowiedzialni  się  rodzice
lub opiekunowie.

5. Samowolne  oddalanie  się  od  trenerów,  niesubordynacja,  niezdyscyplinowanie,
nie wykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą,
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z zajęć sportowych.

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy zagubione przez
uczestników zajęć.

7. We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decyduje przedstawiciel MOSiR Płock –
Tomasz Marciniak.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego
treść:

…..................             ...............................................................
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna



O Ś W I A D C Z E N I E  R O D Z I C A/ O P I E K U N A  P R A W N E G O 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę na  uczestnictwo  mojego  dziecka
………………………………………………………….......………………  w  „Sportowych  zajęciach  z  MOSiR  Płock”.  
Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  iż  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  Płock  Sp.  z  o.o.,
jako  organizator  zajęć  sportowych nie  bierze  odpowiedzialności  za  dziecko,  które  samodzielnie
opuściło  teren  miejsca  zajęć,  pomimo,  że  wpisane  jest  na  listę  dzieci  korzystających  z  zajęć
sportowych w wyznaczonych godzinach. W trakcie zajęć dziecko nie może samodzielnie opuszczać
miejsca, w którym odbywają się zajęcia.

Oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  dziecka  pozwala  na  uczestnictwo w „Sportowych  zajęciach
z MOSiR Płock”.

Wyrażam  zgodę  w  razie  konieczności  na  podejmowanie  decyzji  związanych  z  doraźną  pomocą
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez trenerów „Sportowych zajęć z MOSiR
Płock”.

W  trakcie  trwania  zajęć wyżywienie  dla  każdego  uczestnika  zapewniają  rodzice/opiekunowie
prawni.

Za szkody wyrządzone przez uczestnika  zajęć w trakcie trwania  treningów odpowiadają rodzice
lub opiekunowie.

MOSiR Płock informuje, iż w przypadku małej ilości zgłoszeń poniżej 10 osób
na tydzień, ma prawo odwołać turnus.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock
Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Płocku,  Plac  Celebry  Papieskiej  1,  09-400  Płock,  mojego  dziecka
……………………………………………………………………………… na potrzeby realizacji „Sportowych zajęć z MOSiR
Płock” zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych
i  ich  poprawiania.  Informujemy,  że  wyrażona  zgoda  może  zostać  w  każdym  czasie  odwołana
na piśmie. 

Wyrażam  zgodę  na  wykorzystywanie  wizerunku  mojego  dziecka  –  zdjęć,  wykonanych  w  związku
z  realizacją   „Sportowych  zajęć  z  MOSiR  Płock”  w materiałach  reklamowych  Miejskiego  Ośrodka
Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., w szczególności: w materiałach prasowych, mediach, plakatach,
ulotkach oraz stronach internetowych itp.

……………………………... ………………………………………………………

data     (podpis opiekuna prawnego/rodzica)



Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze „Sportowych zajęć z MOSiR Płock”

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko 

…………………………………………………………………………………………………………...…
imię i nazwisko matki 

………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu osobistego nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………………...…
imię i nazwisko ojca 

………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu osobistego nr telefonu

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z zajęć następujące osoby:

…………………………………………………………………………………………………………...…
imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu osobistego nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………………...…
imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu osobistego nr telefonu

Dziecko po zajęciach będzie samo wracało do domu  tak / nie*
* niepotrzebne skreślić

Bierzemy  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  odebranego  dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Płock, dn. …………………….  …..………………………………… 
  (podpis opiekuna prawnego/rodzica)


