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Regulamin Realizacji Zadania „Aktywna Małopolska”  
ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWE WAKACJE + edycja 2022 Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.  
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE - OPIS PROGRAMU 

 
1. Zajęcia sportowe są prowadzone w ramach programu Sportowe Wakacje + edycja 2022 

Ministerstwa Sportu i Turystyki (zwanym dalej „MSiT”) pod nazwą „Aktywna Małopolska” 
zwane dalej „Programem”, mającego na celu: 
a) wsparcie poprawy stanu kondycji fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych; 
b) kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie; 
c) tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach 

lokalnych; 
d) promocję zdrowego trybu życia; 
e) promowanie wypoczynku w Polsce; 
f) promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej; 
g) tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach; 
h) inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, 

społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem. 
2. Program realizowany jest w okresie od 01.07.2022 do 30.11.2022 roku, w Polsce, 

w Województwie Małopolskim, przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo 
w Zakopanem (zwane dalej „Organizator”) – w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć 
sportowych prowadzonych przez trenerów i animatorów na podstawie zawartych z nimi przez 
Organizatora odrębnych umów. 

3. Organizacja zajęć w ramach Programu jest działaniem skierowanym do dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i starszych. 

4. Zajęcia sportowe organizowane są nieodpłatnie. 
5. Zajęcia w ramach Programu prowadzą osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 
6. Organizacja zajęć stanowi aktywizację sektora sportu i turystyki po epidemii SARS-CoV-2.  
7. W ramach Programu zostanie przeprowadzonych maksymalnie 2000 godzin lekcyjnych zajęć. 
8. Realizacja Programu jest nadzorowana i finansowana przez MSiT.  

 
 

§2  
CEL AKTYWNA MAŁOPOLSKA 

 
Przygotowanie i przeprowadzenie programu różnorodnych zajęć sportowych aktywizujących 
dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów na terenie Województwa Małopolskiego. 

 
 

 §3  
PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W REALIZACJI ZADANIA 

 
1. W Programie uczestniczą: 

a) Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym 
w Polsce porządkiem prawnym do realizacji danych aktywności sportowych, które podpisały 
umowę na realizację zajęć.  
b) Osoby uczestniczące w bezpłatnych aktywnościach sportowych, które podpisały stosowne 
zgody na uczestnictwo w zajęciach lub zgodę taką wyrazili rodzice/opiekunowie prawni. 
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§4 

PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

1. Każda osoba prowadząca zajęcia po pozytywnym przejściu procedury zgłoszenia do 
uczestnictwa w prowadzeniu zajęć otrzymuje od TG Sokół Gniazdo w Zakopanem drogą 
mailową upoważnienie (załącznik nr 3) do zbierania od rodziców lub opiekunów prawnych: 
zgód na udział dziecka w zajęciach w ramach Projektu oraz oświadczeń, że stan zdrowia ich 
dziecka pozwala na bezpieczny udział w zajęciach „Aktywna Małopolska”, a także zgód na 
przetwarzanie danych osobowych i oświadczeń o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzory zgód i oświadczeń stanowią załączniki nr 
1 i 2 do niniejszego regulaminu). W przypadku gdy osoba uczestnicząca w zajęciach jest 
pełnoletnia – oświadczenia te i zgody podpisuje samodzielnie. Oryginał oświadczeń i zgód, 
o których mowa powyżej, osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest przesłać do 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem w terminie 7 dni od rozpoczęcia 
zajęć listem poleconym na odpowiedni adres lub dostarczyć do biura Organizatora pod adres 
ul. Orkana 2, 34- 500 Zakopane. 

2. Do zbierania zgód, rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach oraz 
oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i o zapoznaniu się z procedurą 
bezpieczeństwa na zajęciach (lub samego uczestnika w przypadku, gdy jest on pełnoletni) - 
prowadzący zajęcia jest uprawniony dopiero po zawarciu umowy w ramach programu 
i otrzymaniu stosownego upoważnienia. 

3. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana wypełnić wszystkie obowiązki formalne związane 
z prowadzeniem zajęć, wynikające z regulaminu obiektu/terenu na którym prowadzone będą 
zajęcia i regulaminów porządkowych BHP obowiązujących w obiektach/na terenie w którym 
prowadzić będzie zajęcia.  

4. Każdy prowadzący zajęcia jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z zaleceniami 
Programu.  

5. Prowadzący zobowiązany jest do: 
a) Wskazania w terminie 14 dni od podpisania umowy terminów realizacji zajęć (wyboru dnia 
i godziny) oraz wprowadzenia ich do harmonogramu Programu (załącznik nr 4). Dokonany 
wybór jest wiążący przez cały okres realizacji umowy. Zajęcia, które się nie odbędą z różnych 
przyczyn powinny zostać odpracowane. Zmiana pierwotnie wskazanego terminu realizacji 
zajęć możliwa jest wyłącznie po uprzednim kontakcie z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół 
Gniazdo w Zakopanem. Bez akceptacji Organizatora zmiana terminów zajęć jest 
niedopuszczalna. 
b) Prowadzenia zajęć zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
c) Podania w harmonogramie zajęć: liczby uczestników oraz uzupełnienia tematu zajęć 
w terminie 2 dni po przeprowadzeniu zajęć. Wyłącznie zajęcia z uzupełnionym kompletem 
informacji będą uwzględnione przy wystawianiu rachunku. 

6. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przekazywania Organizatorowi rzetelnych danych, 
w tym w szczególności do uzupełniania danych w harmonogramie zajęć. 

7. W przypadku zmiany składu osobowego uczestników, prowadzący zajęcia zobowiązany jest do 
zebrania od rodziców/opiekunów prawnych danego uczestnika oświadczeń i zgód (wzory 
stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu) przed dopuszczeniem go do zajęć. A następnie 
dostarczenia ich do biura Organizatora. 

8. Zaleca się, ażeby uczestnicy Programu przed rozpoczęciem pierwszych zajęć poddali się 
badaniom lekarskim stwierdzającym, że ich stan zdrowia umożliwia uczestniczenie w zajęciach 
sportowych. W przypadku ograniczeń uczestnika wynikających ze stanu zdrowia, decyzję 
o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący trening. Podanie niewłaściwych danych przez 
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rodzica/opiekuna prawnego, uczestnika pełnoletniego skutkuje zwolnieniem 
z odpowiedzialności prowadzącego trening. 

9. Uczestnik i prowadzący trening są zobowiązani do przestrzegania, obowiązujących w miejscu 
prowadzenia zajęć przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10. Uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w więcej niż jednych zajęciach w ramach programu. 
11. W przypadku powstania jakichkolwiek problemów w toku realizacji Programu, prowadzący 

zajęcia jest zobowiązany do kontaktu z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół Gniazdo 
w Zakopanem. 

12. Wszystkie odstępstwa od ustalonych zasad wykonywania Programu, zawartych w regulaminie 
lub w zawartej umowie, wymagają jednoznacznej zgody wyrażonej przez Organizatora. 

 
 

§5 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 
1. Rekrutację uczestników, chętnych do wzięcia udziału w zajęciach realizowanych w ramach 

Programu, prowadzi samodzielnie prowadzący zajęcia zgłaszający się do realizacji zajęć. 
2. Decyzję o zakwalifikowaniu się danego uczestnika i ewentualnym jego wykluczeniu z zajęć 

podejmuje prowadzący dane zajęcia. 
3. Zajęcia w ramach Programu prowadzone są nieodpłatnie i zgodnie z celami Programu. 

Uruchamianie poszczególnych zajęć w ramach Programu następować będzie po podpisaniu 
umowy przez obie strony, zebraniu zgód i oświadczeń oraz uzupełnieniu harmonogramu zajęć. 
W związku z ograniczoną pulą godzin zajęć w ramach Programu o prowadzeniu zajęć decyduje 
kolejność zgłoszeń do Programu, a zawarcie umowy nie gwarantuje prowadzącemu zajęcia, że 
zostaną mu zlecone do prowadzenia zajęcia w opracowanym przez niego harmonogramie. 

4. Zajęcia prowadzone są w grupach uczestników o liczbie od 10 osób. Grupy zajęciowe 
uczestników powinny być formowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i optymalne 
efekty prowadzonych zajęć. Taka sama liczebność uczestników obowiązuje w przypadku grup, 
w których biorą udział zarówno uczestnicy w pełni sprawni oraz z niepełnosprawnością. 
W szczególnych, indywidualnych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie grup.  

5. W przypadku zajęć prowadzonych dla uczestników niepełnosprawnych liczebność takich grup 
będzie wynosić od 5 osób. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczebności grup w sytuacjach 
wynikających z warunków pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami.  

6. Jednostka zajęć obejmuje dwie godziny lekcyjne (czyli łącznie 90 minut). Zajęcia powinny być 
prowadzone minimum 1 raz w tygodniu. Nie ma ograniczeń liczby grup w ramach Programu 
w danej miejscowości. 

7. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej obecność 
uczestników na zajęciach. Prowadzona dokumentacja powinna zawierać takie dane jak: imię 
i nazwisko uczestników zajęć, datę przeprowadzonych zajęć, informację o miejscu ich realizacji 
oraz temat/zakres przeprowadzonych zajęć. Dokument powinien być podpisany przez osobę 
prowadzącą zajęcia.  

8. Zajęcia danego prowadzącego w ramach Programu mogą być prowadzone od zawarcia umowy 
i nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r. 

9. Zajęcia powinny być realizowane z uwzględnieniem regulaminu obowiązującego w danym 
obiekcie, zasadami bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. 

10. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem jest uprawnione do dokonywania 
zapowiedzianych i niezapowiedzianych wizytacji prowadzonych zajęć oraz poprawności 
planowania i dokumentacji zajęć. Osoba prowadząca jest zobowiązana do współpracy 
z upoważnionymi przez Organizatora koordynatorami regionalnymi. W tym umożliwienia im 
wejścia na zajęcia. 
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§6 
DOBÓR PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 

 
1. Osoba chcąca prowadzić zajęcia zobowiązana jest do przesłania zgłoszenia do Towarzystwa 

Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem. 
2. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia z osobą prowadzącą zostanie zawarta umowa na 

prowadzenie zajęć w ramach Programu. 
3. Osoba prowadząca jest zobowiązana podpisać umowę w terminie 7 dni od jej otrzymania/ 

wysłania do niej umowy. 
4. W związku z ograniczoną kwotą środków finansowych, Organizator jest uprawniony do 

limitowania umów zawieranych z osobami prowadzącymi zajęcia. 
5. W przypadku braku dostępności godzin na szkolenia w Programie, Organizator ma możliwość 

zmniejszenia liczby godzin zajęć zadeklarowanych do prowadzenia przez osobę prowadzącą 
zajęcia. 

6. Od osób prowadzących zajęcia, zbierane będą przez Organizatora dane osobowe, niezbędne 
do przeprowadzenia czynności formalnych, księgowych i podatkowych związanych z zawartą 
umową. 
  
 

§7 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Przetwarzanie danych osobowych osób prowadzących zajęcia: 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119/1) - dalej „RODO”, informujemy że:  

a) Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane. Z Administratorem można 
kontaktować się poprzez adres e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym. 

b) Dane osobowe przetwarzane są w celach: 
- zawarcia umowy oraz realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 
- koordynacji realizacji zajęć sportowych w ramach Programu „Aktywna Małopolska” (w tym 
m.in.: koordynacji harmonogramu, kontaktu z prowadzącymi, kontroli) w związku 
z wywiązaniem się Administratora z umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
dotyczącej dofinansowania Projektu, na podstawie art. 6 lit. f RODO, tj. prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. 

c) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na 
podstawie przepisów prawa lub umów zawartych z Administratorem m.in.: bankom, ZUS, 
Ministerstwu Sportu i Turystyki, a także publikowane na stronach i w mediach 
społecznościowych Administratora oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

d) Dane osobowe będą przetwarzane do końca realizacji umowy, a następnie mogą być 
przetwarzane przez okres kontroli i ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Programu 
oraz przez okres archiwizacji dokumentów.  

e) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do żądania: 
- dostępu do treści danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO; 
- sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO; 
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- usunięcia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 RODO; 
- ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 RODO; 
- przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO. 

f) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje również prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 21 RODO.  

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania 
się Administratora z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych 
osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy a tym samym udziału w Programie.  

 
2. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w zajęciach oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych: 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119/1) - dalej „RODO”, informujemy że:  

a) Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane. Z Administratorem można 
kontaktować się poprzez adres e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym. 

b) Dane osobowe przetwarzane są w celach: 
- wzięcia udziału w zajęciach sportowych realizowanych w ramach Programu „Aktywna 
Małopolska”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane zwykłe) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO 
(dane szczególnych kategorii), tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
- przeprowadzenia oraz kontroli realizacji zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu 
„Aktywna Małopolska” (w tym m.in.: kontaktu, wykupienia ubezpieczenia NNW, 
zweryfikowania obecności na zajęciach) w związku z wywiązaniem się Administratora z umowy 
zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, dotyczącej dofinansowania Projektu, na 
podstawie art. 6 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora. 

c) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na 
podstawie przepisów prawa lub umów zawartych z Administratorem m.in.: osobom 
prowadzącym zajęcia, ubezpieczycielom, Ministerstwu Sportu i Turystyki, a także publikowane 
na stronach i w mediach społecznościowych Administratora oraz Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.  

d) Dane osobowe będą przetwarzane do końca realizacji Programu, a następnie mogą być 
przetwarzane przez okres kontroli i ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Programu 
oraz przez okres archiwizacji dokumentów.  

e) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do żądania: 
- dostępu do treści danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO; 
- sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO; 
- usunięcia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 RODO; 
- ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 RODO; 
- przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO. 

f) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje również prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 21 RODO.  

g) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje również prawo wycofania zgody. 
Zgodę można odwołać poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: 
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tg.sokol.zakopane@interia.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach 
sportowych realizowanych w ramach Programu „Aktywna Małopolska”. Konsekwencją 
odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości brania udziału w Programie.  
 
 

§8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W przypadku wystąpienia stanów lub sytuacji nadzwyczajnych, nieprzewidzianych bądź 

wprowadzonych przepisami prawa powszechnego, w szczególności takich jak stan wojenny, 
stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, epidemii, zagrożenia epidemią, a których wystąpienie 
uniemożliwia prowadzenie zajęć, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Programu, czasowego zawieszenia lub 
wcześniejszego zakończenia jego realizacji, bądź zamiany formuły zajęć na hybrydową lub 
zdalną. Decyzję w tych sprawach podejmuje Organizator w porozumieniu z MSiT. 

2. Uczestnicy oraz podmioty realizujące Program zobowiązani są do przestrzegania i stosowania 
się do postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie 
realizacji Programu. 

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w razie konieczności rozstrzygnięć 

sporów bądź wątpliwości decyzje rozstrzygające podejmuje Organizator. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku i obowiązuje do zakończenia i rozliczenia 

Programu. 
 
Załączniki do Regulaminu: 

1. Zgody i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego w związku z udziałem dziecka w Programie 
„Aktywna Małopolska” oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych 
i oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych; 

2. Zgody i oświadczenia osoby dorosłej w związku z udziałem Programie „Aktywna Małopolska” 
wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się 
z klauzulą informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

3. Upoważnienie dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe do zbierania zgód i oświadczeń 
od uczestników, na udział w projekcie Aktywna Małopolska. 

4. Harmonogram zajęć sportowych 
5. Wzór umowy dla osoby prowadzącej zajęcia 
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Załącznik nr 1 
 

1. Oświadczenia i zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika  
Programu „Aktywna Małopolska” 

 
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

*Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego (I) 
(osoba do kontaktu) 

 
 

*Adres email  
 

*Nr telefonu  

**Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego (II)  

 

 
DANE DZIECKA: 

*Nazwisko 
dziecka 

 
 

*Imię dziecka  

*Płeć k / m *Wiek  
 

*Adres 
 

 
UDZIAŁ W PROGRAMIE „AKTYWNA MAŁOPOLSKA” 

 
1) Wyrażam zgodę na UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA w Programie „Aktywna Małopolska”, którego 
Organizatorem jest Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem.  
2) Oświadczam, że dziecko znajduje się w KONDYCJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ POZWALAJĄCEJ BRAĆ 
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne/istnieją następujące 
przeciwwskazania medyczne ………………………………………………….. do jego uczestnictwa w zajęciach 
sportowych odbywających się w ramach Programu „Aktywna Małopolska”. Przyjmuję do wiadomości 
ryzyko uszkodzenia ciała dziecka w trakcie zajęć oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby upoważniam 
osoby prowadzące zajęcia do zapewnienia mojemu dziecku świadczeń zdrowotnych celem 
zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. 
3) Oświadczam, że zapoznałem/-am się oraz moje dziecko z REGULAMINEM PROGRAMU „Aktywna 
Małopolska” dostępnym na stronie sokol.zakopane.pl. 
4) Oświadczam, że w przypadku NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ MOJE DZIECKO ZASAD ustalonych przez 
Organizatora Programu, prowadzącego zajęcia lub podmiot udostępniający obiekt na zajęcia w ramach 
Programu „Aktywna Małopolsk”, co przyczyniłoby się do ryzyka powstania szkód u mojego dziecka, 
u osób trzecich lub prowadzącego zajęcia, ponoszę pełną odpowiedzialność jako rodzic nieletniego 
uczestnika. 
5) Oświadczam, że w związku z powyższym NIE BĘDĘ WYSTĘPOWAĆ Z ŻADNYMI ROSZCZENIAMI 
FINANSOWYMI do Organizatora zajęć odbywających się w ramach Programu „Aktywna Małopolska” 
lub osób trzecich.  
 
Powyższe oświadczenia podpisuję na zasadzie dobrowolności.  
 

*Podpis 
rodzica/opiekuna 
prawnego (I) (data) 

 **Podpis II  
rodzica/opiekuna  
prawnego (II) (data) 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane moich 
danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w Programie „Aktywna 
Małopolska”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane danych 
osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w Programie „Aktywna 
Małopolska”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane danych 
osobowych mojego dziecka związanych z jego stanem zdrowia w związku z jego 
udziałem w Programie „Aktywna Małopolska”, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  

TAK NIE Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(dalej „Prawo autorskie”), wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego 
dziecka podczas udziału w Programie „Aktywna Małopolska” oraz udzielam 
nieodpłatnej licencji nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na 
rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas udziału w Programie oraz na 
bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby organizacji Programu oraz 
działalności statutowej Organizatora, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów 
w przestrzeni publicznej. 

TAK NIE W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie 
i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych 
zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, utrwalone podczas Programu, 
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, wyłącznie na potrzeby promocji 
Programu oraz Organizatora. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

TAK NIE W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań 
informacyjno-promocyjnych Programu, wizerunek mojego dziecka mógł być użyty 
w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji (obraz, dźwięk i nagrania), a także zestawiony 
z wizerunkami innych osób, mógł być uzupełniony towarzyszącym komentarzem - 
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie pola 
eksploatacji. 

- Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych moich i mojego dziecka, znajdującymi się w §7 pkt. 2 Regulaminu Realizacji Zadania 
„Aktywna Małopolska”. 

*Podpis rodzica/opiekuna prawnego (I) 
(data) 

**Podpis rodzica/opiekuna prawnego (II)  
(data) 

 
OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA (podpisywane w przypadku niemożności uzyskania zgody obojga 
rodziców/opiekunów prawnych)  
Świadom/-a tego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie (art. 97 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego), oświadczam, że wyrażenie powyższych zgód na przetwarzanie danych 
osobowych przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź 
uzyskałem/-am odpowiednie zgody od drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

**Podpis I rodzica/opiekuna prawnego 
(data) 

 

 
*pole obowiązkowe, **pole nieobowiązkowe w przypadku, gdy uczestnik Programu ma tylko jednego 
rodzica/opiekuna prawnego lub zgoda została uzyskana na odległość. 
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Załącznik nr 2 
 

2.  Oświadczenia i zgody pełnoletniego uczestnika Programu „Aktywna Małopolska” 
 

DANE UCZESTNIKA: 

*Nazwisko 
uczestnika 

 
 

*Imię 
uczestnika  

 

*Adres email: 
 

 *Nr telefonu  

*Płeć k / m *Wiek  
 

*Adres 
 

 
UDZIAŁ W PROGRAMIE „AKTYWNA MAŁOPOLSKA” 

 
1) Potwierdzam MÓJ UDZIAŁ w Programie „Aktywna Małopolska”, którego Organizatorem jest 
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem. 
2) Oświadczam, że znajduję się w KONDYCJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ POZWALAJĄCEJ BRAĆ UDZIAŁ 
W ZAJĘCIACH oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne/istnieją następujące 
przeciwwskazania medyczne ………………………………………………….. do mojego uczestnictwa w zajęciach 
sportowych odbywających się w ramach Programu „Aktywna Małopolska”. Przyjmuję do wiadomości 
ryzyko uszkodzenia ciała w trakcie zajęć oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby upoważniam osoby 
prowadzące zajęcia do zapewnienia mi świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, 
przywracania i poprawy zdrowia. 
3) Oświadczam, że zapoznałem/-am się z REGULAMINEM PROGRAMU „Aktywna Małopolska” 
dostępnym na stronie sokol.zakopane.pl. 
4) Oświadczam, że w przypadku NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZE MNIE ustalonych przez Organizatora 
Programu, prowadzącego zajęcia lub podmiot udostępniający obiekt na zajęcia w ramach Programu 
„Aktywna Małopolsk”, co przyczyniłoby się do ryzyka powstania szkód u mnie, u osób trzecich lub 
prowadzącego zajęcia, ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje działania. 
5) Oświadczam, że w związku z powyższym NIE BĘDĘ WYSTĘPOWAĆ Z ŻADNYMI ROSZCZENIAMI 
FINANSOWYMI do Organizatora zajęć odbywających się w ramach Programu „Aktywna Małopolska” 
lub osób trzecich.  
 
Powyższe oświadczenia podpisuję na zasadzie dobrowolności.  
 

*Podpis pełnoletniego 
uczestnika (data) 

 

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane moich 
danych osobowych w związku z udziałem w Programie „Aktywna Małopolska”, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane moich 
danych osobowych związanych ze stanem zdrowia w związku z udziałem 
w Programie „Aktywna Małopolska”, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

TAK NIE Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(dalej „Prawo autorskie”), wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku 
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podczas udziału w Programie „Aktywna Małopolska” oraz udzielam nieodpłatnej 
licencji nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na rejestrowanie 
mojego wizerunku podczas udziału w Programie oraz na bezpłatne wykorzystanie 
tego wizerunku na potrzeby organizacji Programu oraz działalności statutowej 
Organizatora, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. 

TAK NIE W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie 
i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych 
zawierających mój wizerunek i wypowiedzi, utrwalone podczas Programu, 
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, wyłącznie na potrzeby promocji 
Programu oraz Organizatora. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

TAK NIE W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań 
informacyjno-promocyjnych Programu, mój wizerunek mógł być użyty w różnego 
rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania 
i kompozycji (obraz, dźwięk i nagrania), a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, mógł być uzupełniony towarzyszącym komentarzem - bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie pola eksploatacji. 

- Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych 
osobowych, znajdującymi się w §7 pkt. 2 Regulaminu Realizacji Zadania „Aktywna Małopolska”. 

*Podpis pełnoletniego uczestnika  
(data) 

 


