
Zarządzenie nr MOSiR.0050.9.2021 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie 

z dnia 22 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie „Akademia 
MOSiR Grybów” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grybowie oraz ustalenia 
Regulaminu Rekrutacji do sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR 
Grybów” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grybowie. 
 
Działając na podstawie §7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Grybowie nadanego Zarządzeniem nr MOSiR.0050.8.2021 Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie. 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie zarządza, co następuje: 

§ 1. 

Ustala Regulamin sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów”, 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. 
Ustala Regulamin Rekrutacji do sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR 
Grybów” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grybowie, jak w załączniku nr 2 do 
zarządzenia. 

§ 3. 

Zarządzenie wykonuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

p.o. Kierownik MOSiR 
/-/ Monika Mikulska 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr MOSIR.0050.9.2021 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie 
z dnia 22 września 2021 r. 

REGULAMIN SEKCJI SPORTOWO-REKREACYJNYCH O NAZWIE „AKADEMIA 
MOSIR GRYBÓW” W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI 

W GRYBOWIE 

§ 1. 

Zasady ogólne 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie prowadzi zajęcia sportowo- rekreacyjne 
w ramach „Akademii MOSiR Grybów” dla dzieci i młodzieży. Działalność sekcji ma za 
zadanie: 

a. upowszechniać aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, 

b. nabywać przez dzieci podstawowe umiejętności związane z wybraną dyscypliną 
sportową i rekreacyjną, 

c. przeciwdziałać i korygować wady postawy, 

d. zapobiegać zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do dzieci 
i młodzieży ofertę uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. 

2. W ramach „Akademii MOSiR Grybów” działają sekcje sportowo-rekreacyjne: 

a. piłki nożnej, 

b. piłki siatkowej. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a. „Akademii” – należy przez to rozumieć Akademia MOSiR Grybów, 

b. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Akademii MOSiR 
Grybów, 

c. „Uczestnika” – należy przez to rozumieć osobę realizującą proces szkolenia 
w Akademii MOSiR Grybów, 

d. „Opiekunie” – należy przez to rozumieć Rodzica lub Opiekuna prawnego, który 
reprezentuje małoletniego we wszystkich czynnościach prawnych poza czynnościami 
dotyczącymi umów zawieranych w drobnych bieżących sprawach dotyczących życia 
codziennego, 

e. „Trenerze” – należy przez to rozumieć wykwalifikowaną osobę powołaną do realizacji 
procesów edukacji, wychowania i szkolenia z zakresu sportu i rekreacji dyscypliny 
sportowej, 

f. „Treningach” – należy przez to rozumieć wszystkie zajęcia szkoleniowe praktyczne 
i teoretyczne, realizowane w godzinach popołudniowych. 

  



§ 2. 

Uczestnicy zajęć, ich prawa i obowiązki 

1. Uczestnikiem Akademii może zostać osoba, któraukończyłaconajmniej5 lat. 

2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przyprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć. 

3. Każdy Uczestnik sekcji zobowiązany jest uczestniczyć w treningach.  

4. Uczestnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii 
zobowiązuje się być obecnym na zawodach. 

5. Na zajęciach trener sprawdza obecność i odnotowuje w dzienniku zajęć. 

6. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowanych chorobą lub nagłymi 
sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia jest informacja przekazana trenerowi sekcji. 

7. Uczestnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniejna15 minut przed rozpoczęciem 
treningu. 

8. Wszyscy uczestnicy Akademii zobowiązani są do: 

1) dbania o dobre imię Akademii, popierania i czynnego realizowania celów w zakresie kultury 
fizycznej oraz stwarzania pozytywnego klimatu wokół uprawianej dyscypliny sportowej. 

2) godnego reprezentowania Akademii w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym, 

3) dbania o mienie MOSiR 

4) zgłaszania dolegliwości zdrowotnych bezzwłocznie trenerowi, 

5) w czasie wolnym doskonalenia elementów piłkarskich poznanych na treningu, 

6) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania 
sprzętu sportowego, 

7) prowadzić higieniczny i sportowy tryb życia (nie nadużywać alkoholu, papierosów 
wszelkich środków odurzających),  

8) dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, 

9. W zajęciach Akademii mogą brać udział tylko uczestnicy posiadający aktualne badania 
lekarskie. 

10. Podstawą do gry uczestnika Akademii w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna 
obecność, a także zaangażowanie na treningach. Decyzję w zakresie powołania Uczestnika 
Akademii do kadry meczowej podejmuje trener. Każdy opiekun uczestnika na dalszym etapie 
treningów zobowiązany jest do podpisania Deklaracji gry amatora. 

11. W przypadku wypożyczenia Uczestnikowi sprzętu należącego do Akademii, musi on zostać 
zwrócony po zakończeniu uczestnictwa w Akademii. 

12. Każdy Uczestnik Akademii zobowiązuje się dbać o powierzony mu ubiór i sprzęt sportowy, 
a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty 
zniszczonego lub utraconego sprzętu i stroju. 

13. W trakcie treningów i zawodów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie udostępnia 
niezbędny sprzęt sportowy oraz podstawowy ubiór sportowy (koszulka, spodenki, getry).  



§ 3. 

Trenerzy 

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania trenerów określają odrębne przepisy.  

2. Trener Akademii MOSiR Grybów zobowiązany jest do:  

1) planowania i bezpośredniego realizowania procesu szkoleniowego, obejmującego 
w szczególności elementy przygotowania fizycznego, taktycznego i technicznego, 

2) prowadzenia procesu szkoleniowego w celu nabycia przez dzieci podstawowych 
umiejętności związanych z wybraną dyscypliną sportową, 

3) dokładnego planowania wszystkich ćwiczeń treningowych, przygotowania odpowiedniego 
programu treningowego 

4) współpracy przy naborze uczestników Akademii oraz kadry pierwszego zespołu, powołanie 
kadry tego zespołu na zgrupowania przygotowawcze i konkretne mecze ligowe, pucharowe 
lub towarzyskie, 

5) współpracy przy organizacji treningów, spotkań, sparingów, meczy na miejscu i na 
wyjazdach oraz prowadzenia zgrupowania, półkolonii, kolonii sportowych, 

6) kierowania grą zespołu w trakcie spotkań ligowych, pucharowych i towarzyskich, przy 
akceptowaniu decyzji podejmowanych przez arbitrów zawodów, 

7) analizowania i ocenie poziomu sportowego, analizie wyników przez pierwszy zespół, jak 
też poszczególnych zawodników oraz przekazywanie informacji w tym zakresie 
przełożonemu, 

8) realizowania obowiązków wynikających z przepisów oraz umowy i zakresu czynności, 
a także dbania o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów sportowych 

9) przygotowania odpowiedniej dokumentacji – dziennik zajęć oraz współpraca przy 
opracowaniu pozostałej dokumentacji,  

10) nieustannego wspierania ćwiczących w poprawnym wykonywaniu wszystkich czynności, 

11) informowanie rodziców o czynnościach związanych z prowadzeniem Akademii, 

12) budowania przyjaznych relacji opartych na zaufaniu, 

13) udzielania porad na temat zdrowego trybu życia i odżywiania, 

14) po przeprowadzeniu zajęć treningowych złożenia Kierownikowi MOSiR miesięcznego 
sprawozdania z przeprowadzonych jednostek treningowych oraz odpowiedniej 
dokumentacji. 

§ 4. 

Prawa i obowiązki opiekunów uczestnika „Akademii MOSIR Grybów” 

1. Opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej 
nieobecności uczestnika Akademii na treningu. 

2. W przypadku choroby lub kontuzji uczestnika, należy zgłosić trenerowi czas absencji 
w treningach. 



3. Opiekunowie zobowiązują się nie podważać autorytetu trenera, zarówno w obecności 
uczestników, jak i innych opiekunów. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają 
się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Kierownika MOSIR w Grybowie. 

4. W trakcie zajęć treningowych i zawodów opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się 
z uczestnikami. 

5. Podczas meczów i treningów opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na 
trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. 

6. Opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje 
sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach sekcji, opiekun Uczestnika zobowiązany jest 
zgłosić ten fakt i wypełnić Oświadczenie o rezygnacji z sekcji (zał. Nr 1) do dnia 25 danego 
miesiąca. Uczestnictwo w sekcji wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym 
nastąpiło zgłoszenie.  

§ 5. 

RODO - klauzula informacyjna 

1. W związku z przystąpieniem do Sekcji Sportowo-Rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR 
Grybów” realizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie, informujemy, iż 
Administrator przetwarza dane osobowe opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w sekcji 
oraz dane uczestnika sekcji na podstawie deklaracji- regulaminu zgodnie z art. 6 ust 1 lit b 
RODO w zw. z ustawą Kodeks cywilny w rozumieniu: imię i nazwisko opiekuna i uczestnika, 
PESEL uczestnika, adres zamieszkania uczestnika i opiekuna. 

2. Opiekun Osoby przystępującej do sekcji sportowych, zawodów sportowych, zajęć 
rekreacyjnych oraz innych imprez sportowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych do celów uczestnictwa w tych zajęciach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE(RODO) 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie przy ul. Grunwaldzkiej 47 jest: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez MOSiR w Grybowie jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie reprezentowany przez Kierownika 
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 47, 33-330 Grybów, zwany dalej: „Administratorem”. 

2) Kontakt do Administratora: tel. 694412197. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda. 

4) Każdy, kogo dotyczą przetwarzane dane przez MOSIR ma prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5) MOSIR przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu uczestnictwa osób w zajęciach 
sportowych, rekreacyjnych, organizowanych zawodach sportowych, imprez sportowych 
oraz w celach promocji i informacji MOSiR w Grybowie. 



6) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych, rekreacyjnych oraz 
organizowanych zawodach sportowych.  

7) Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres korzystania z zajęć 
sportowych, rekreacyjnych oraz organizowanych zawodach sportowych a po zakończeniu 
udziału w ww. formach do 1 roku czasu. W przypadku zdjęć, nagrań do pięciu lat od 
utrwalenia wizerunku.  

8) Administrator może przekazać dane osobowe innym odbiorcom jedynie na podstawie 
przepisów prawa w tym w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

9) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

10) Istnieje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, 
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, jeżeli istnieją przesłanki do skorzystania z tych uprawnień i nie jest to 
ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

11) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie, której dane 
są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

12) W oparciu przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

13) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - iod@grybow.pl 

§ 6. 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Członkom sekcji sportowych za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań i wysokie wyniki 
osiągane w dziedzinie sportu mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.  

2. Nagrodą dla członków sekcji jest:  

a. ustna pochwała,  

b. pisemna pochwała adresowana do rodziców i szkoły,  

c. nagroda rzeczowa Kierownika MOSiR 

d. nagroda rzeczowa Burmistrza Miasta Grybów 

3. Uczestnika sekcji sportowo-rekreacyjnych wyróżnia i nagradza Burmistrz Miasta Grybów na 
wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu. 

§ 7. 

Odpowiedzialność porządkowa uczestników zajęć 

1. Za nieprzestrzeganie przez członków sekcji sportowych ustalonego porządku, regulaminów 
i przepisów bezpieczeństwa trener może stosować:  

a. Upomnienie ustne, 

b. odsunięcie czasowe od zajęć, 



c. skreślenie z listy członków sekcji sportowych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnik Akademii może zostać skreślony z listy, jeżeli:  

a. w sposób zawiniony narusza obowiązki regulaminowe, 

b. nie dostosowuje się do uwag, wskazówek i poleceń trenera, 

c. nie bierze udziału w zajęciach sportowych przez okres 1 miesiąca bez uzasadnionej 
przyczyny. 

3. Decyzję o skreśleniu z listy członków Akademii podejmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na wniosek trenera, po przeprowadzeniu rozmowy z uczestnikiem sekcji 
i jego opiekunem.  

§ 8. 

Opłaty 

1. Miesięczna opłata członkowska dla każdego uczestnika Akademii wynosi: 

- w sekcji piłki nożnej 80zł miesięcznie, 

- w sekcji piłka siatkowej 50 zł miesięcznie, 

2. Opłata członkowska, o której mowa w ust. 1 w przypadku rodzin wielodzietnych wynosi: 

a. za pierwsze dziecko, opłatę o której mowa w ust.1 wnosi się w pełnej wysokości, 

b. za drugie dziecko, opłata o której mowa w ust.1 zostaje zmniejszona o 10 zł, 

c. za trzecie dziecko, opłata o której mowa w ust. 1 zostaje zmniejszona o 20 zł, 

d. za czwarte i kolejne dziecko opłaty, o której mowa w ust. 1 nie uiszcza się. 

3. Opłata członkowska jestpłatnado10dniakażdegomiesiącazgóryzadanymiesiąc na rachunek 
bankowy: 26879700030000002779650001,przezpełne10miesięcy w roku (lipiec/sierpień bez 
składki miesięcznej). Brak uiszczenia opłaty członkowskiej do końca danego miesiąca 
upoważnia Trenera do niedopuszczenia Uczestnika Akademii do udziału w treningu. 

4. Uczestnik zajęć może ubiegać się o przyznanie indywidualnej zniżki na dany miesiąc 
w wysokości 50% opłaty członkowskiej w sytuacji, gdy nieobecność na zajęciach przekracza 
14 dni kalendarzowych - ciągłej nieobecności wyłącznie, gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi 
nieobecność trenerowi najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności. 

5. Uczestnictwo w turniejach, obozach, sparingach i innych zajęciach poza ustalonymi treningami 
może wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty na sfinansowanie kosztów związanych 
z transportem, noclegami i wyżywieniem oraz zakupem dodatkowych elementów stroju ponad 
strój podstawowy. Wysokość niezbędnych do poniesienia kosztów, będzie każdorazowo 
ustalana z opiekunami. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem przyjęcia i szkolenia uczestników Akademii jest zaakceptowanie niniejszego 
regulaminu.  

  



2. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

p.o. Kierownik MOSiR 
/-/ Monika Mikulska 

  



 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Grunwaldzka 47, 33-330 Grybów 

tel. 18 542 43 10 

e-mail: mosir@grybow.pl 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI UCZESTNIKA W SEKCJI 

Ja niżej podpisana/y ...................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, iż rezygnuję z uczestnictwa mojego dziecka: 
 
....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

w Akademii MOSiR Grybów - sekcja: .......................................................................................... 

Przyczyną rezygnacji jest: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................ 
/Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 

mailto:mosir@grybow.pl


Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr MOSIR.0050.9.2021 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie 
z dnia 22 września 2021 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI DO SEKCJI SPORTOWO-REKREACYJNYCH 
O NAZWIE „AKADEMIA MOSIR GRYBÓW” W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU 

I REKREACJI W GRYBOWIE 
§ 1. 

Ogólne warunki rekrutacji 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie 
„Akademia MOSiR Grybów” w Miejskim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie: 

a. Sekcja piłki nożnej, 

b. Sekcja piłki siatkowej 

2. Proces rekrutacji odbywa się w sposób ciągły, począwszy od dnia 27 września 2021 r.  

3. Treningi sekcji sportowych będą prowadzone w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej 
Nr.1 i Szkoły Podstawowej Nr.2 w Grybowie oraz na obiektach sportowych zarządzanych przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie. 

4. Rodzice, prawni opiekunowie wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w deklaracji 
i oświadczeniach oraz niniejszym regulaminie. 

§ 2. 
Kryteria przyjęć do sekcji 

1. O przyjęciu do Sekcji Sportowo-Rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” 
decyduje zespół rekrutacyjny powołany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Grybowie w składzie: 

a. Trener - piłki nożnej. 

b. Trener - piłki siatkowej. 

c. Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie. 

2. Zespół sprawdza dokumenty, ustala listę rankingową i listę rezerwową uczestników rekrutacji 
i przekazuje Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który podejmuje ostateczną 
decyzję o przyjęciu uczestnika. 

3. O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność złożenia dokumentacji, 
kompletność i prawidłowość jej wypełnienia oraz liczba wolnych miejsc w sekcjach. 

4. Limit miejsc w sekcjach ustala Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie 
w porozumieniu z trenerem prowadzącym daną sekcję sportowo-rekreacyjną. 

5. W wyniku rekrutacji: 

a. Sporządzona zostanie lista uczestników zakwalifikowanych do sekcji sportowo-
rekreacyjnej „Akademia MOSiR Grybów”- piłka siatkowa oraz sekcji sportowo-
rekreacyjnej „Akademia MOSiR Grybów”- piłka nożna, a także lista rezerwowa 
uczestników zakwalifikowanych do uprzednio wymienionych sekcji. 



b. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do wybranej sekcji poprzez 
kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem prawnym. 

6. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku: 
rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w sekcji 
kandydatów z listy rezerwowej podejmuje zespół rekrutacyjny. 

§ 3. 
Dokumenty 

1. Dokumenty wymagane przy rekrutacji, można pobrać w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Grybowie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00, 
a także ze strony internetowej: Miasta Grybów / Ośrodek Sportu. 

2. Rekrutacją może być objęty kandydat, którego rodzic/opiekun prawny wypełni niżej 
wymienione dokumenty: 

a. Deklarację wraz z oświadczeniem rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
w wybranej sekcji sportowo- rekreacyjnej oraz oświadczenie rodzica uczestnika sekcji o 
zapoznaniu się z regulaminami (zał. nr 1); 

b. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka (zał. nr 
2); 

3. Deklaracje należy dostarczyć bezpośrednio do biura MOSiR Grybów ul. Grunwaldzka 47, 33-
330 Grybów.  

4. Brak danych wskazanych w dokumentach uniemożliwia udział w sekcji. 

§ 4. 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie przy 
ul. Grunwaldzkiej 47 oraz na stronie internetowej Miasta Grybów / Ośrodek Sportu. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

p.o. Kierownik MOSiR 
/-/ Monika Mikulska 



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Grunwaldzka 47, 33-330 Grybów 

tel. 18 542 43 10 

e-mail: mosir@grybow.pl 

Załącznik nr 1 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
Ja niżej podpisana/y ..................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego) 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................. 

(imię nazwisko dziecka) 
w zawodach i zajęciach sportowych sekcji ........................................ działającej przy MOSiR. 
Nr pesel dziecka: .......................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................. 
Adres zamieszkania: .................................................................................................................... 
Nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego do kontaktu: ............................................................... 
 
Deklaruję regularne uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach sekcji 
......................................................., jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się 
z Regulaminem sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grybowie, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do 
przestrzegania jego postanowień. Deklaruje wpłatę opłaty członkowskiej. Zobowiązuję się do 
zapewnienia bezpieczeństwa w drodze na zbiórkę i z miejsca zbiórki. 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
 Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na przystąpienie i uczestnictwo 
w treningach sekcji, zawodach sportowych, sparingach, turniejach, imprezach sportowych. 
 W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuję o tym koordynatora / trenera. 
Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do dostarczenia badań lekarskich. 
 
 
 
.............................................                  ..................................................................................... 

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego) 
 
Data przyjęcia wniosku: ............................................................................................................... 

mailto:mosir@grybow.pl


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Grunwaldzka 47, 33-330 Grybów 

tel. 18 542 43 10 

e-mail: mosir@grybow.pl 

 

 
Załącznik nr 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ WYKORZYSTANIE 
WIZERUNKU DZIECKA 

W związku z przystąpieniem do sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie: „Akademia MOSiR Grybów”, 
informujemy, iż Administrator przetwarza dane osobowe opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w sekcji 
oraz dane uczestnika sekcji na podstawie deklaracji zał. do regulaminu zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO w zw. 
z ustawą Kodeks cywilny w rozumieniu: imię i nazwisko opiekuna i uczestnika, PESEL uczestnika, adres 
zamieszkania uczestnika i opiekuna. 

- Administratorem danych osobowych jest: Miasto Grybów – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Grybowie. 

- Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji sekcji 
sportowo-rekreacyjnych o nazwie: „Akademia MOSiR Grybów” kontroli, i sprawozdawczości 
wynikające z konieczności realizacji deklaracji– art. 6 ust 1 lit b RODO w zw. z ustawą kodeks cywilny. 

- Administrator powołał Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@grybow.pl 
- Dane osobowe zostały udostępnione: 

- MOSiR w Grybowie, który realizuje sekcje, 
- media lokalne – gazety, portal i strona miasta. 

 Podanie danych jest konieczne bowiem ich brak uniemożliwia udział w ramach sekcji. 
- Deklarując udział dziecka w zajęciach wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika na 

stronie internetowej Miasta Grybów oraz przetwarzania danych w mediach społecznościowych na stronie 
facebook: Sport Rekreacja Grybów. 

- Pana/i dane osobowe oraz uczestnika projektu będą przetwarzane do czasu upłynięcia trwałości sekcji. 
- W związku z przetwarzaniem Pana/i danych oraz uczestnika sekcji przysługują Panu/i następujące 

uprawnienia: prawo dostępu, modyfikacji danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia 
danych. 

- W przypadku naruszenia ochrony danych przez Administratora przysługuje Panu/i również prawo skargi 
do organu nadzoru – Prezesa UODO. 

- Administrator informuje, iż nie stosuje automatycznego przetwarzania danych w tym profilowania. 
- Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych w ramach sekcji poza granice UE/EOG 

i organizacjom międzynarodowym. 
- Deklarując udział w zajęciach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, że wyrażam zgodę / nie 

wyrażam* zgody na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz wykorzystanie tego 
wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych MOSiR poprzez umieszczanie zdjęć i filmów 
w przestrzeni publicznej tj. upublicznienie w obszarze MOSiR. 

- Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępnione firmie hostingowej, która prowadzi stronę Miasta 
Grybów. 

- Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/łam poinformowana o możliwości cofnięcia zgody w każdym 
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. 

- Administratorem ww. danych pozyskanych na podstawie zgody jest MOSiR w Grybowie.  

 

............................................................................... 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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