
Załącznik do karty zgłoszeniowej – DOKUMENT DLA RODZICA 

 

Regulamin uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach organizowanych przez  

Fundację AKADEMIA MISTRZÓW KOSZYKÓWKI – ,,MINIBASKET’’ 

ZIELONA GÓRA 

 
1. Organizatorem wakacyjnych zajęć koszykówki („zajęcia”) jest Fundacja Akademia 

Mistrzów Koszykówki - „Minibasket” Zielona Góra („Organizator”). 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 4 i młodsi do 10 lat („uczestnicy”). 

3. Zajęcia organizowane są przez wakacje roku 2020. Sale gimnastyczne/boisko do 

prowadzenia treningów oraz godziny zajęć wyznaczane są przez Organizatora. 

4. Zajęcia odbywają się w czasie: od 30 do 60 minut zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem zajęć w grupach dostosowanych do wieku i możliwości dzieci. 

5. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są pocztą elektroniczną – (biuro@minibasket.pl)  

6. Organizator gwarantuje każde odbyte zajęcia treningowe w okresie wakacji zgodnie z 

harmonogramem zajęć przesłanym rodzicom. Nie ma limitów zajęć. Każde zajęcia są 

płatne w wysokości 25 zł za jednostkę treningową.  

7.  W przypadku zdarzeń losowych odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym 

terminie, wyznaczonym przez Organizatora. 

8. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie Organizator ma prawo do 

przeniesienia pozostałych uczestników do innych grup bądź rozwiązania grupy.  

9. Organizator może tworzyć grupy wspólne dla chłopców i dziewcząt lub grupy osobne 

dla każdej z płci. 

10. Warunkiem przyjęcia i uczestnictwa w zajęciach jest: 

a. wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi przez przedstawiciela 

ustawowego/rodzica/opiekuna prawnego („przedstawiciel”) karty zgłoszeniowej i 

oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika; 

b. przedłożenie zaświadczenia od rodzica/lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do udziału w zajęciach i złożenie przez przedstawiciela oświadczenia, że dziecko jest 

zdrowe i jego zdrowie nie stwarza przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach; 
c. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej, 

na której odbywają się zajęcia; 

d. przedłożenie Organizatorowi dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie uczestnika 

od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wakacji lub treningów wakacyjnych. 

e. zezwolenie przedstawiciela na udział uczestnika w zajęciach, w tym zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika i korzystanie z jego wizerunku 

na potrzeby Organizatora; 

f. zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego regulaminu przez 

uczestnika i przedstawiciela, 

g. chęć rozwijania umiejętności sportowych przez uczestnika i jego praktyczna realizacja 

poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych; 

h. terminowe opłacanie zajęć po każdorazowo odbytych 4 zajęciach treningowych 

przelewem na konto Fundacji. 

11. Podpisanie karty zgłoszeniowej przez przedstawiciela oraz Organizatora oznacza 

zobowiązanie Organizatora do prowadzenia zajęć dla uczestników oraz zobowiązanie 

przedstawiciela do uiszczania opłat za zajęcia treningowe uczestnika. 

 

12. Opłaty za zajęcia należy wnosić przelewem na następujący rachunek bankowy lub 

podany na e-mail rodzica/opiekuna prawnego: 

 

mailto:biuro@minibasket.pl


mBank:  59 1140 2004 0000 3602 7790 6432 
FUNDACJA MINIBASKET, ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra  

 

W tytule przelewu należy podać: (np. Treningi wakacyjne, Adam Kowalski,  lipiec 2020).  

 

Opłata jest obowiązkowa, za każdym razem po odbytych 4 jednostkach 

treningowych.  

Pozostała ilość w skrajnych przypadkach jest iloczynem odbytych treningów i kwoty 

25 zł. 

13. Opłata za zajęcia zawiera w sobie wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora z 

wizerunku uczestników, w tym utrwalonego na zdjęciach i filmach, m.in. na stronie 

internetowej Organizatora, na ulotkach, plakatach, gadżetach, dla potrzeb promocyjnych, 

edukacyjnych i szkoleniowych Organizatora.  

14. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach wymaga złożenia pisemnego 7 

dniowego wypowiedzenia. Prawo do wypowiedzenia z zachowaniem czasu 

wypowiedzenia przysługuje również Organizatorowi. 

15. W przypadku niespełnienia przez uczestnika lub jego przedstawiciela wymogów 

niniejszego regulaminu Organizator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia i odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia. 

16. Przedstawiciel uczestnika zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się 

z lekarzem i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

Za zapisanie na zajęcia uczestnika, którego stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w 

zajęciach, odpowiada wyłącznie przedstawiciel uczestnika. 

Organizator odpowiada za uczestnika wyłącznie przez czas trwania treningów.  

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie NNW. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu zatajenia 

lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia uczestnika. 

18. Uczestnicy muszą posiadać: strój sportowy na zmianę (wygodne obuwie na miękkiej 

podeszwie, najlepiej za kostkę, koszulkę i spodenki, skarpety), gumkę do długich włosów 

i wodę do picia. Organizator może zapewnić jednolity strój treningowy dla uczestników. 

19. Uczestnicy zobowiązani są do: bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym 

przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych na sali gimnastycznej i boisku, a w 

razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia 

innych natychmiast poinformować o tym trenera/instruktora; informowania przed 

przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, 

stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń; 

wykonywania poleceń trenera/instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń. 

20. Do obowiązków Organizatora należy: zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu, 

przeprowadzenie zajęć na sali gimnastycznej/boisku zgodnie z ich regulaminem, 

zapewnienie wymaganej kadry instruktorskiej, prowadzenie profesjonalnego szkolenia 

koszykówki dostosowanego do wieku uczestników. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników 

po zakończonych treningach. 

22. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody Organizatora. 

23. Przedstawiciel zobowiązany jest do przyprowadzania uczestnika 5 minut przez treningiem 

 i odbioru uczestnika w ciągu 5 minut po zakończeniu treningu. 
24. Fundacja Akademia Mistrzów Koszykówki - „Minibasket” Zielona Góra, ul. 

Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, jako organizator przetwarza dane osobowe 

uczestników oraz ich przedstawicieli. 



25. Dane osobowe, o których mowa powyżej, zwane dalej „Danymi osobowymi”, 

przetwarzane są w celach niezbędnych związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć 

sportowych dla dzieci w ramach Akademii Mistrzów Koszykówki, zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w 

tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem 

roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi; powyższe obejmuje również 

przypadki przetwarzania Danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy, a także przetwarzanie Danych osobowych z uwagi na prawnie 

uzasadniony interes danej Strony. 

26. Organizator zobowiązany jest do przetwarzana Danych osobowych zgodnie z 

przepisami 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) oraz innymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

27. Organizator zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy Danych 

osobowych i przetwarzania ich jedynie w prawnie uzasadnionym celu, zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia RODO. 

 

 

 

 

 

…………………………………………    ……………………………………………….. 

 

Organizator     Przedstawiciel uczestnika 

 

 

 

 

 CENNIK ZAJĘĆ: 
 

 
WAKACJE 2020: 

1 TRENING: 25 ZŁ 

Po każdych odbytych 4 treningach należy opłacić przelewem zajęcia na 

wskazane konto Fundacji. 


