
Załącznik do Uchwały Nr 33/2018 Zarządu Spółki 

 Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2018 r.  

 

Regulamin uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki nożnej organizowanych przez 

Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku  

 

I. ORGANIZATOR 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki nożnej 

organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku. 

2. Organizator oświadcza, iż uczestnictwo w rekreacyjnych treningach piłki nożnej wiąże się                      

z przetwarzaniem danych osobowych w trybie art. 5 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” i przy 

przetwarzaniu tych danych stosuje zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, 

ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz 

integralności i poufności. 

3. Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 

wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w rekreacyjnych treningach 

piłki nożnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oświadcza,                      

że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO. 

4. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 

RODO, przetwarzanych w celu związanym z uczestnictwem w rekreacyjnych treningach piłki 

nożnej. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imiona i nazwiska oraz wiek 

dziecka/dzieci oraz imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów. 

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych                                 

w przepisach RODO.  

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla potrzeb 

organizacji treningów zgodnie z Deklaracją uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki 

nożnej organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku, zwaną dalej 

„Deklaracją”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Treningi organizowane przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku zostaną objęte 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.  

9. Organizator podczas rekreacyjnego treningu piłki nożnej będzie wykonywał zdjęcia/filmiki 

metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmiki, na których będą znajdowały się wizerunki osoby 

uwiecznionej, zostaną umieszczone na stronie internetowej Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w 

Białymstoku, Facebook-u oraz Twitterze, w celach promocji zajęć fizycznych wśród dzieci oraz 

w celu promocji zajęć organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku. 

10. Zdjęcia/filmiki (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku, Facebook-u oraz Twitterze, będą 

stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki nożnej, 

albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia/filmiku.  

11. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora 

www.stadion.bialystok.pl oraz na portalach społecznościowych Organizatora. 

II. RODZAJ I CEL TRENINGÓW 

1. Treningi odbywają na mini boisku rekreacyjnym Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. przy                           

ul. Słonecznej 1 w Białystoku, zgodnie z zasadami korzystania przyjętymi w Regulaminie 

korzystania z mini boiska rekreacyjnego Stadionu Miejskiego w Białymstoku,  będącego 

załącznikiem do uchwały Nr 42/2017 Zarządu Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o.                                 

w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2017 r. 

http://www.stadion.bialystok.pl/


2. Treningi odbywają się tylko pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów.  

3. Celem treningów jest: 

1) zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci związanych z aktywnością poznawczą                                   

i społeczną, 

2) rozwijanie umiejętności współpracy (współdziałania) w grupie, 

3) kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz kształtowanie 

umiejętności ruchowych, 

4) kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym                       

jak i zespołowym, 

5) kształtowanie pozytywnej motywacji do treningów ruchowych poprzez rozbudzanie 

zainteresowań i zamiłowań w tej dziedzinie. 

 

III. ADRESAT TRENINGÓW 

1. Treningi organizowane są dla dzieci od lat 3 do lat 9, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Organizator zastrzega, iż liczba uczestników w treningach jest ograniczona i decyduje kolejność 

zapisów. 

3. Maksymalna liczba uczestników treningów prowadzonych przez jednego trenera nie może 

przekroczyć 15 osób. 

4. Treningi prowadzone są według autorskich programów wykwalifikowanych trenerów.  

5. Maksymalny czas jednego treningu wynosić 90 minut.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH 

1. Warunkiem uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki nożnej jest akceptacja niniejszego 

regulaminu oraz poprawne wypełnienie i złożenie Deklaracji w formie: elektronicznej na adres 

organizacje@stadion.bialystok.pl  i/lub papierowej w siedzibie Organizatora, nie później niż                          

w dniu treningu. 

2. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, zgodnie z Deklaracją, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie 

ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningach rekreacyjnych dziecka/dzieci. 

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do stałej obecności przez cały czas trwania treningu. 

4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w strój oraz obuwie 

odpowiednie do treningu.  

5. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas treningu biżuterii, zegarków, bransoletek, 

pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych 

uczestników treningu lub samych uczestników. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przeprowadzający i uczestniczący w treningu rekreacyjnym są zobowiązani do przestrzegania 

porządku, bezpieczeństwa i zapisów regulaminów ustalonych przez Organizatora, szczegółowo 

określających zasady korzystania z obiektu Stadionu Miejskiego.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje 

zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika oraz jego udziału                               

w treningach. 

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie uczestników treningów.  

4. W sprawach, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy o ochronie danych osobowych i kodeksu 

cywilnego. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

mailto:organizacje@stadion.bialystok.pl

