REGULAMIN AKCJI „LATO OTWARTYCH BOISK” 2018
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Organizatorem Akcji „Lato Otwartych Boisk” (zwanej w dalszej części Akcją) jest Stadion Śląski Sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach, przy ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, (zwana w dalszej części Organizatorem).
Akacja będzie trwała od 25 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w wyznaczonych obiektach Stadionu Śląskiego
w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 10, 40-500 Chorzów (telefon kontaktowy: +48 500 006 415).
W okresie trwania Akcji w wyznaczonych obiektach Stadionu Śląskiego w Chorzowie - w dniach od poniedziałku do piątku,
od godz. 10:00 do godz. 13:00 - zorganizowane będą zajęcia rekreacyjno-ruchowe oraz kulturalne dla Uczestników Akcji:
dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 16 lat.
W ramach zajęć zostaną przeprowadzone:
1) pokazy,
2) gry i zabawy sportowe,
3) zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
4) zwiedzanie obiektu.
Zajęcia w ramach Akcji są nieodpłatne dla Uczestników Akcji. W ciągu dnia w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie
do 100 osób.
Zajęcia nie stanowią zorganizowanej formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, o których mowa w art. 92a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) i w aktach wykonawczych.
Zajęcia realizowane będą w obiektach otwartych oraz w przypadku złej pogody w obiektach zamkniętych.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna, które w dniu wpisania ich na listę obecności będą posiadać
podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na uczestnictwo w zajęciach. Oświadczenie indywidualne można
pobrać na stronie internetowej www.stadionslaski.pl lub na miejscu w dniu wpisania dziecka na listę obecności.
Grupy zorganizowane zobowiązane są do zgłaszania/rezerwowania swojej obecności minimum na dwa dni przed przyjściem
na zajęcia. Opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dla grup zorganizowanych, dostępnego na stronie
internetowej www.stadionslaski.pl lub w miejscu odbywania się zajęć. Rezerwacja pod nr. Telefonu 500 006 415.
Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane przez podopiecznych na
terenie obiektów Organizatora, odpowiedzialny jest opiekun grupy, który po zakończeniu zajęć zobowiązany jest
wyprowadzić podopiecznych ze Stadionu Śląskiego.
Uczestników Akcji oraz ich opiekunów obowiązuje Regulamin Akcji, Regulamin Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz
regulaminy poszczególnych obiektów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników w obiektach Stadionu Śląskiego.
Rażące przypadki niewłaściwego zachowania Uczestników mogą spowodować usunięcie ich z obiektów Organizatora oraz
z listy Uczestników zajęć.
Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie dla Uczestników Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników Akcji wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w Akcji na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania
w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz w pozostałych celach marketingowych.
Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez
Organizatora (Stadion Śląski Sp. z o.o.) w celach związanych z udziałem w Akcji, jak również w celach promocyjnych
i dokumentujących Akcję.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy
Reymonta 24/203.
Dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane w innym celu oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane będą
przetwarzane przez okres 12 miesięcy od zakończenia Akcji.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
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, 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, Uczestnikowi przysługuje prawo do
złożenia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@stadionslaski.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu oraz jego interpretacji w każdym czasie.
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