
               REGULAMIN 

         Wyrolujmy nudę 2021 
 

I. Organizator:  
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. 
 

II. Cel akcji: 

 Popularyzacja jazdy na rolkach w Mikołowie 

 Nauka jady na rolkach dla dzieci i młodzieży w Mikołowie 

 Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży  
 

III. Termin i miejsce 
 

Plac Harcerki przy Domku Parkowym w Mikołowie, ul. Plac Harcerski 1 
 

Akcja trwa od 02.06. – 23.06.2021 r. (w terminie 13-20.06.2021 r. – zajęcia nie odbędą się) 

oraz w okresie wakacji letnich co zostanie zawarte w odrębnym regulaminie. 
 

 środa w godz. 17:00 – grupa młodsza, godz. 18:00 – grupa starsza 

 sobota w godz. 11:00 – grupa młodsza, godz. 12:00 – grupa starsza 
 

- udział w zajęciach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie oświadczenia 
 

IV. Regulamin zajęć prowadzonych w ramach akcji: 
- wszystkich uczestników zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim 

ustaleniom w nich zawartym. 

- uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania poleceń prowadzących zajęcia,                                  

a w szczególności: 

a) poruszania się na terenie obiektu tylko po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych, 

b) przestrzegania zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 

innych osób korzystających z rolkowiska lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, 

c) przestrzegania podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej, 

d) sygnalizowanie opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić                            

do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia, 

e) zgłoszenia opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu doznanego                         

w trakcie trwania zajęć, 

- wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek podporządkowania                  

się poleceniom instruktora i pracowników obsługi. 

- osoby nie biorące udziału w zajęciach mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych                     
 

Uczestnicy muszą posiadać własny sprzęt umożliwiający jazdę na rolkach. 
Każdy uczestnik powinien posiadać własny sprzęt ochronny umożliwiający bezpieczny 
udział w zajęciach.  
Jazda na rolkach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad                         
i posiadanie odpowiedniego sprzętu nie gwarantuje uniknięcia urazów.  
 
 

 



 

Podczas akcji Organizatorzy wymagać będą od dzieci i ich opiekunów, aby:  

a) zachowywały się kulturalnie,  

b) opiekowały się i pomagały młodszym,  

c) zwracały się do siebie uprzejmie i kulturalnie,  

d) szanowały cudze i własne rzeczy,  

Złe, problemowe zachowanie się dziecka skutkować może wykluczeniem z akcji.  
 

V. Warunki uczestnictwa: 
 

 Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie 

udziału w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna oraz  oświadczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w akcji.  

 Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 
obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania  
się wszystkim ustaleniom w nim zawartym. 

 Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział                                       
w imprezie organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie)  
w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników  
do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących 
imprezę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 
wydarzeniu.  

 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia 
mogą zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych MOSiR  
w Mikołowie,  jak również w innych mediach. 

 Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu                             
i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów. 

 Każdy 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, 
każdemu 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, osobom biorącym udział  
w imprezie przysługuje prawo ,do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane 
kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych  
i następstw nieszczęśliwych wypadków a także rzeczy pozostawionych na obiekcie 
sportowym.  

 Organizatorzy  zalecają  dodatkowe ubezpieczenie się od NNW 
 Zgłoszenie do udziału w akcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna podczas 

trwania akcji. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST WYPEŁNIENIE 

OŚWIADCZENIA UDZIAŁU W AKCJI 
 

 

 

 
 
 



 
 

Data……………………………… 

 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W AKCJI  
WYROLUJMY NUDĘ Z MIKOŁOWA 
W OKRESIE 02.06 – 23.06.2021 r. 

  

Imię i nazwisko Data urodzenia 

  
1. Oświadczam, iż zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu                            

i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.  
2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w akcji organizowanej w okresie od 02.06 do 23.06.2021 r. przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. 
3. Oświadczam o: braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/braku przeciwwskazań zdrowotnych mojego 

dziecka do udziału w imprezie. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za rzeczy 

pozostawione na obiekcie. 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR  

w Mikołowie) w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej 
wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

6. Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna. 
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podpis uczestnika      podpis prawnego opiekuna 
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