
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 236  Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi z dnia 20 lutego 2023 roku. 

 

  REGULAMIN  - DZIEŃ KOBIET 2023                                                   

I. ORGANIZATOR  

1. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej 

Wsi. 

 

II. CEL 

1. Popularyzacja zajęć ruchowych – AQUA Fitness oraz Bachata. 

2. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

3. Promocja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku oraz Gminy Trzebownisko. 

 
III. TERMIN, MIEJSCE  

1. Termin: 7 marzec 2022r. (wtorek) 

2. Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi      

• BACHATA – Kryte Korty Tenisowe - hala 

• AQUA FITNESS – Kryta Pływalnia Fala (zajęcia w wodzie). 

3. Rozpoczęcie wydarzenia od lekcji bachaty - godzina 18:30  

 
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W wydarzeniu wziąć udział mogą osoby powyżej 16 roku życia. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Dzień Kobiet 2023” przyjmowane są  w kasie 

Krytej Pływalni Fala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi od dnia 

20 lutego 2023 roku do dnia 1 marca 2023 roku lub do wyczerpania miejsc.  

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony i podpisany formularz uczestnictwa           

w wydarzeniu pn. „Dzień Kobiet 2023” (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz zakup 

biletu wstępu na Aqua Fitness. Opłata wstępu na Aqua Fitness musi zostać uiszczona w 

momencie pozostawiania wypełnionego formularza w kasie. W momencie wpłaty osoba 

zgłaszająca swoje uczestnictwo otrzymuje bilet wstępu uprawniający do wzięcia udziału    

w wydarzeniu pn. „Dzień Kobiet 2023”. Bilet stanowi podstawę do wzięcia udziału w 

wydarzeniu i należy okazać go organizatorowi w dniu wydarzenia. 

4. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo 

do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń. 

5. BACHATA - każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać wygodny strój oraz zmienne 

obuwie sportowe, które należy założyć przed wejściem na kort tenisowy.  

AQUA FITNESS – obowiązuje strój kąpielowy zgodny z Regulaminem Pływalni Fala. 

   

 V. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku  

z/s w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: 

"Administrator"). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się  

bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i f  RODO : 

a) w celu uczestnictwa w wydarzeniu pn. Dzień Kobiet 2023 w tym do kontaktu w 

sprawach z tym związanych, 

b) w celu wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych, reklamowych, 

promocyjnych i prasowych. 
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4. Podane dane osobowe mogą być udostępniane: 

a)dostawcom usług w zakresie organizacji wydarzenia na podstawie zawartych umów, 

b)podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, a po 

tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Natomiast dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do realizacji celu  

wskazanego w pkt.3 b lub do momentu wycofania zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO.  

7. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania 

uniemożliwia udział w wydarzeniu. Natomiast brak zgody w zakresie przetwarzania              

w celach wykorzystanie wizerunku w celu i zakresie wskazanym  

w pkt.3 b. 

 

    VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz 

ewentualnych zmian. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje 

organizator. 

2.    Organizator zapewnia obsługę techniczną oraz zabezpieczenie opieki medycznej. 

3.    W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń wydarzenie może zostać odwołane. 

4.  Zgłoszenie uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wstępu na basen równoznaczne jest                     

z   akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Pływalni Fala oraz 

Regulaminu zajęć fitness w wodzie. 

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w czasie trwania  

wydarzenia wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. 

6.   Podczas trwania wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu , środków 

odurzających, narkotyków oraz palenia wyrobów tytoniowych. 

 

                                                

 

 

 

 


