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Regulamin Akcji Lato 2019
Śląski Związek Piłki Nożnej
§1 Zasady ogólne
1. Akcja Lato 2019 działa w ramach struktury Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Organizatorem
Akcji Lato jest Śląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 32 przy
współfinansowaniu ze środków Województwa Śląskiego;
2. Uczestnikiem Akcji Lato jest każdy zawodnik/dziecko zgłoszone do udziału
i zakwalifikowane na turnus.
3. Zajęcia piłkarskie w Akcji Lato 2019 odbywają się w trybie grupowym;
4. Zawodnicy podzieleni są na 4 grupy szkoleniowe po 12 zawodników;
5. Rodzice lub prawni opiekunowie odpowiedzialni są za doprowadzenie uczestnika na
zbiórkę w Bielsku Białej przy ul. Startowej 13, w dniu zakwaterowania oraz za odbiór dziecka
z hotelu w dniu zakończenia turnusu;
6. Treningi oraz plan dnia będzie odbywał się według harmonogramu. Organizator zastrzega
sobie możliwość wprowadzenia zmian;
7. Organizator Akcji Lato 2019 oraz Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zgubione,
skradzione lub zniszczone rzeczy wartościowe tj. laptop, telefon komórkowy, tablet, konsole,
urządzenia audio, aparaty fotograficzne etc. Rodzice lub opiekunowie prawni na własną
odpowiedzialność przekazują ww. sprzęt uczestnikom wyjazdu;
8. Podczas Akcji Lato 2019 panuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz
wszelkich używek przez uczestników Akcji;
9. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Akcji;
10. Regulamin obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do
zakończenia turnusu tj. odbioru dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych;
11. W razie odwiedzin podczas trwania kolonii uczestnik może opuścić placówkę wypoczynku
tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna;

§2 Prawa i obowiązki Zawodnika Akcji Lato 2019
Każdy uczestnik Akcji Lato 2019 ma obowiązek:
1. Dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi
osobiście lub w obecności zespołu;
2. Szanować innych zawodników oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania;
3. Szanować i słuchać poleceń trenerów oraz innych pracowników Akcji Lato 2019;
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4. Trenować w stroju, który otrzyma podczas rejestracji w hotelu, chyba że Trenerzy zezwolą
na inny strój;
5. Pamiętać o zabraniu własnego obuwia (buty piłkarskie na naturalną i sztuczną trawę, buty
na halę, buty do biegania, klapki), ochraniaczy oraz rękawic bramkarskich w przypadku
zawodników grających na pozycji bramkarza.
6. Współpracować z kadrą, słuchać poleceń, próśb i uwag;
7. Skupiać się na wykonywanych zadaniach, być sumiennym i zdyscyplinowanym;
8. Zgłaszać wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie trenerowi lub fizjoterapuecie;
9. Nie kontaktować się podczas treningów z rodzicami/opiekunami, znajomymi i innymi
osobami postronnymi;
10. Przestrzegać zasady o niezabieraniu ze sobą na zajęcia sprzętu elektronicznego, w tym
telefonu komórkowego;
11. Słuchać zaleceń opiekunów w czasie wolnym;
12. Szanować wyposażenie sportowe, które jest własnością Akcji Lato 2019 i klubu
sportowego Rekord Bielsko Biała;
13. Zachowywać porządek na terenie placówki, podczas ewentualnego wyjścia i w każdym
innym miejscu;
14. Nie opuszczać budynku zakwaterowania bez zgody trenera/opiekuna grupy, obowiązuje
także całkowity zakaz opuszczania terenu ośrodka;
15. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 7.30, podczas której uczestnicy znajdują się
w swoich pokojach;
16. Dbać o higienę osobistą;
17. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę
opiekuńczą;

§3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów Zawodnika Akcji Lato 2019
1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie
kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację;
2. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego,
przeszkadzać trenerom w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz
w obecności Zawodników;
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenerów, zarówno w
obecności dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni
zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub kierownika Akcji Lato 2019.
Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób je naruszających, od prośby o
opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie Zawodnika z listy uczestników;
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4. Podczas zajęć rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać w
miejscu wyznaczonym przez trenerów. Trenerzy mogą nie dopuścić ww. osób w okolice
miejsca treningowego;
5. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w Akcji Lato 2019 rodzic lub opiekun prawny
zobowiązany jest powiadomić organizatorów pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty
elektronicznej natychmiast po zapadnięciu takiej decyzji;
Dane kontaktowe: Damian Galeja +48602843361, damian.galeja@slzpn.katowice.pl
6. Jeżeli dziecko przyjmuje leki - rodzic/opiekun prawny jest zobligowany do zaopatrzenia
dziecka na czas wyjazdu w wystarczającą ilość leków, przekazania ich opiekunowi grupy,
podczas zbiórki lub rejestracji w hotelu, wraz z informacją (w formie pisemnej na kacie
uczestnika zgrupowania) dot. dawkowania;
7. Rodzic/opiekun prawny jest zobligowany do zaopatrzenia dziecka we wszystkie rzeczy z
listy, które organizator przesłał drogą mailową (ubrania, obuwie, kosmetyki, mały plecak
itp.);

§4 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników/zawodników biorących udział w Akcji Lato 2019 przetwarzane
są zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a w nawiązaniu do Art. 9 ust. 2 pkt a), h) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).
2. Przekazanie danych osobowych Uczestników / zawodników jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek uczestnictwa w Akcji Lato 2019.
3. Uczestnikowi / zawodnikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu,
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
4. Administratorem Danych Osobowych jest: Śląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w
Katowicach, ul. Francuska 32.
5. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Śląski ZPN. Można to
uczynić na dwa sposoby:
a) mailowo: iod@slzpn.katowice.pl
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b) korespondencyjnie: Śląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Katowicach przy
ul. Francuskiej 32 z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
6. Dane osobowe Uczestników/zawodników będą przetwarzane w celach:
a) prowadzenia i realizacji Akcji Lato 2019,
b) prowadzenia przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów
i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych,
c) ponadto, na podstawie udzielonej zgody dane osobowe Uczestnika / zawodnika będą
przetwarzane dla celów informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do
potrzeb administracyjnych i analitycznych.
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Śląskim ZPN, w tym związanego z umową
zawartą pomiędzy Śląskim ZPN a Urzędem Marszałkowskim, dotyczącej dofinansowania
szkolenia w ramach wspierania szkolenia i współzawodnictwa młodzieży (art. 6 lit. c RODO).
7. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie udziału w akcji Lato 2019, a po jej
zakończeniu:
a) do czasu przedawnienia roszczeń,
b) w terminach określonych przez przepisy prawa,
c) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych Śląskiego ZPN,
d) w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą
przetwarzane w sposób ciągły (np. skład zwycięskiej drużyny).
8. Uczestnik / zawodnik lub rodzic / opiekun prawny akceptując powyższy regulamin wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku poprzez jego sporządzenie, utrwalanie
i rozpowszechnianie przez Organizatora dla celów realizacji i promocji Akcji Lato 2019
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i udziela nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,
b) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach,
broszurach, prezentacjach, bilbordach,
f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
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§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator Akcji Lato 2019 zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w
regulaminie. Rodzice i zawodnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach;
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być
podstawą do wydalenia z Akcji Lato 2019;
3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo
i obowiązek rozstrzygać trenerzy;
4. W przypadku naruszania regulaminu organizator może wyciągnąć konsekwencje
dyscyplinarne w stosunku do uczestnika od pozbawienia go możliwości uczestnictwa w
niektórych zajęciach do powiadomienia rodziców o nagannym zachowaniu. Przy dalszym
rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik Akcji Lato 2019 decyzją opiekuna, trenera bądź
organizatora może być wydalony z Akcji Lato 2019 i na koszt rodziców, opiekunów;
5. W przypadku: spożywania alkoholu lub przebywania pod jego wpływem, spożywania
innych środków odurzających lub przebywania pod ich wpływem uczestnik zostanie
wydalony z turnusu na koszt własny (rodziców, opiekunów);
6. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na Akcji Lato 2019.
Jako Rodzic/Opiekun prawny akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie
oraz w załącznikach do niniejszego regulaminu.
Załączniki do regulaminu:
1) Karta kwalifikacyjna do zgrupowania – załącznik nr 1
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 2
3) Upoważnienie dowóz-odbiór – załącznik nr 3

Data, Podpis ………………………………………………………….……………….…………………………………….

