WARUNKIEM UCZESTNICTWA W IMPREZIE JEST WYPEŁNIENIE
OŚWIADCZENIA UDZIAŁU W AKCJI

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W AKCJI
Jordan Basket Plus – Tworzymy Przestrzenie Rozwoju
w okresie 20.08.2019 –20.10.2019 r.
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Email
Numer telefonu
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Oświadczam, iż zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów Jordan Basket Plus, oraz regulaminów
obowiązujących na terenach obiektów na których odbywać się będą zajęcia i bezwzględnego podporządkowania
się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie/akcji organizowanej w dniach 20.08 – 20.10.2019 r. pod nazwą
Jordan Basket Plus ‐ Tworzymy Przestrzenie Rozwoju.
Oświadczam o: braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/braku przeciwwskazań zdrowotnych mojego dziecka
do udziału w akcji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za rzeczy
pozostawione na obiektach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora w celach
związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również w
celach promocyjnych i dokumentujących imprezę/akcję. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w wydarzeniu.
Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna.

……………………………
podpis uczestnika

…….……………………………….
podpis prawnego opiekuna

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Jordan Basket Plus – Tworzymy Przestrzenie Rozwoju
Warunki uczestnictwa:
 Pełna nazwa projektu brzmi: Jordan Basket Plus – więcej niż koszykówka. Program może być
skrótowo nazywany, Projektem, lub mieć nazwę: Jordan Basket Plus
‐ Uczestnikiem Projektu, może być każde dziecko będące w wieku (rocznikowo) 7‐10 lat, zwane dalej
Uczestnikiem.
‐ Organizatorami projektu, zwanymi dalej Organizatorem, są Chrześcijańska Wspólnota 3SIEDEM
(Kościół Chrześcijan Baptystów) w Mikołowie. Organizatora reprezentuje Szczepan Cackowski, tel 519
530 588
‐ Liczba miejsc jest ograniczona i przypisywana będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
‐ Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie pod adresem:
https://www.emsreg.eu/public_otm/events/6697/registrations/new
‐ Przy rejestracji należy podać: Imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, numer telefonu, oraz adres
email do kontaktu
‐ Informujemy, iż adresy email oraz numery telefonów będą wykorzystywane do komunikacji związanej
z przeprowadzeniem imprezy Jordan Basket Plus (ewentualne zmiany terminów treningów itp.), oraz
mogą być wykorzystane do informowania o przyszłych wydarzeniach, oraz eventach planowanych przez
Organizatora.
‐ Organizator nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w programie, nawet jeśli wypełniona zostanie
karta zgłoszeniowa, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany przed jej wypełnieniem
‐ Drużyny stworzone podczas projektu będą prowadzone przez wolontariuszy ze wspólnoty 3SIEDEM w
Mikołowie, oraz chętnych rodziców i działaczy społecznych. Warunkiem realizacji projektu jest zebranie
wystarczającej ilości chętnych trenerów wolontariuszy.
‐ Uczestnikiem pomocnikiem może być każda osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), która zostanie
indywidualnie zakwalifikowana do pomocy, przez Organizatora
‐ Wszystkich uczestników projektu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na
terenie obiektów na których odbywać się będą zajęcia i bezwzględnego podporządkowania się
wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
‐ Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie udziału w
imprezie/akcji podpisane przez prawnego opiekuna.
‐ Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie/akcji.
‐ Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna w czasie trwania zajęć będących
częścią Projektu
‐ Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych w obiekcie sportowym.
‐ Zgłoszenie do udziału w imprezie/akcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
‐ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
‐ Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
‐ Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w wydarzeniach i
zajęciach organizowanych w ramach Projektu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w
tym wizerunku, przez Organizatora, w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz
podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących
Projekt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Dodatkowo
uczestnik wyraża zgodę do przetwarzania przez partnerów współ‐organizujących wydarzenie, wizerunku
w formie zdjęć i materiałów filmowych, w celach promocyjnych, oraz w celach dokumentujących
Projekt.

‐ Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą zostać
opublikowane na stronie i mediach społecznościowych Jordan Basket Plus, jak również w innych
mediach.
‐ Zajęcia odbywać się będą głównie, choć nie tylko, w Hali widowiskowej MOSiR w Mikołowie, oraz na
Rynku miejskim.
‐ Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Szczepan Cackowski zamieszkały przy ul.
Jana Koja 8, 43 ‐ 190 Mikołów.
‐ Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w
imprezie/akcji przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
‐ Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: jordanbasketplus@gmail.com

