Regulamin projektu "Dziecięca Akademia Sportu"
§1
Informacje Ogólne
1. Definicje terminów użytych w niniejszym regulaminie:
a. Organizator – Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF Warszawa z siedzibą w
Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000373912, NIP 1181094524, REGON 012669716.
b. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zajęć sportowych dla dzieci organizowanych
przez Klub Sportowy AZS AWF Warszawa w ramach projektu Dziecięca Akademia Sportu;
c. Zajęcia – oznaczają zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora w ramach
projektu Dziecięca Akademia Sportu;
d. Uczestnik – oznacza dziecko zgłoszone przez swojego przedszkole i biorące udział w
Zajęciach;
e. Wychowawca - oznacza osobę opiekującą się grupą dzieci biorącą udział w zajęciach;
f. Trener - osoba wyznaczona przez Organizatora do przeprowadzania zajęć sportowych;
g. Placówka przedszkola - miejsce odbywania się zajęć sportowych organizowanych przez
KS AZS AWF Warszawa.
2. Organizatorem zajęć sportowych w ramach projektu Dziecięca Akademia Sportu jest Klub
Sportowy AZS AWF Warszawa.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczynki oraz chłopcy w wieku 4-6 lat.
4. W ramach projektu zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu w placówce przedszkola
oraz dwa razy w miesiącu na obiektach sportowych mieszczących się przy ul. Marymonckiej
34.
5. W zajęciach może brać udział tylko jedna grupa z przedszkola, która może liczyć maksymalnie
25 dzieci.
6. Jeżeli na dane zajęcia nie może dojechać zgłoszona grupa, może zastąpić ją inna, ale liczba
dzieci nie może przekroczyć liczby 25 dzieci.
7. Zajęcia na terenie przedszkola będą trwały około 40 min, natomiast zajęcia przy ul.
Marymonckiej 34, około 50 minut.
8. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w terminie od 27 maja do 15 grudnia
2019 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych - lipca i sierpnia oraz w dni świąteczne.
9. Organizator zastrzega, iż przełożenie zajęć wynikające z woli przedszkola będzie możliwe
tylko i wyłącznie w przypadku dostępności obiektu oraz trenera. Przy czym przełożenie zajęć
dla danego przedszkola może wystąpić jedynie raz w trakcie trwania projektu.

§2
Obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnych obiektów sportowych, na
których odbywać się będą zajęcia sportowe z konkretnych dyscyplin olimpijskich.
2. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani trenerzy, mający doświadczenie oraz odpowiednią
wiedzę umożliwiającą im pracę z najmłodszymi dziećmi.
3. W ramach Dziecięcej Akademii Sportu przeprowadzane będą zajęcia z takich dyscyplin
olimpijskich jak: teakwondo, zapasy, szermierka, piłka ręczna, judo, lekka atletyka, piłka
nożna, rugby.
4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia transportu dla przedszkola, które w formularzu
zgłoszeniowym Dziecięcej Akademii Sportu poinformowało Klub o niezbędnym przewozie
dzieci z przedszkola na teren Organizatora zajęć.
5. Organizator zapewnia uczestnikom edukację sportową w ramach różnych dyscyplin
olimpijskich. Same zajęcia będą miały charakter ogólnorozwojowy z elementami konkretnej
dyscypliny. Oprócz sportowego charakteru zajęć, przede wszystkim uczestnicy będą uczyli się
zdrowej rywalizacji oraz pracy w grupie.
6. Organizator zapewnia fotografa, który będzie wykonywał zdjęcia uczestnikom podczas
wybranych zajęć. Fotorelacja z treningów będzie publikowana na portalach
społecznościowych Klubu, w tym na dedykowanej stronie projektu.

§3
Obowiązki Przedszkola
1. Przedszkole jest zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć Dziecięcej
Akademii Sportu. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia przedszkola z projektu,
jeżeli regulamin uczestnictwa w zajęciach nie będzie przestrzegany.
2. Uczestnicy zajęć odbywający treningi na obiektach sportowych Organizatora zobowiązani są
do zabrania ze sobą wygodnego stroju sportowego, nieutrudniającego wykonywania
ćwiczeń sportowych.
3. Ze względów bezpieczeństwa, podczas przeprowadzania zajęć sportowych, na sali musi być
obecny minimum jeden wychowawca.
4. Wszelkie nieobecności przedszkola w zajęciach powinny być zgłaszane najpóźniej dzień przed
treningiem na adres e-mail sport@azsawf.com lub pod numerem telefonu 519 148 583.
5. Placówka przedszkola, w której mają być przeprowadzane zajęcia, musi zapewnić trenerowi
oraz uczestnikom zajęć odpowiednie warunki do odbycia treningu np. salę gimnastyczną, salę
do zabawy).
6. Wychowawcy są zobowiązani do pilnowania uczestników na terenie obiektu, w którym
odbywają się zajęcia.
7. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wykorzystywanie jego
wizerunku na potrzeby promocyjne Organizatora.

§4
Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez
Opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych
osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zajęć, zgodnie z:
 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133,
poz. 883;
 Rozporządzeniem Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (U.
2004 nr 100 poz. 1024);
 Rozporządzeniu 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 /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/.
2. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów prawnych Uczestnika są przetwarzane przez
Organizatora Zajęć (Klub Sportowy AZS AWF Warszawa z siedzibą w Warszawie 01-813, ul.
Marymoncka 34) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji,
rozwoju i przeprowadzenia Zajęć, to jest w celu rejestracji, identyfikacji Uczestnika Zajęć oraz
zgłoszeń Uczestnika w zawodach sportowych.
3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Opiekun prawny Uczestnika Zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz danych osobowych Uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo nieść pisemne
żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego
danych, w przypadku wskazanych przez prawo.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Organizatora (ul. Marymoncka 34, 01-813).
Kontakt do Organizatora:
Klub Sportowy AZS AWF Warszawa
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
Recepcja tel. 22 511 50 50, recepcja@azsawf.com
Dział Sportu tel. 519 148 583, sport@azsawf.com

