Regulamin Wycieczki Jednodniowej
1. Relacje uczestnik wycieczki – uczestnik wycieczki
a. Szanujemy potrzebę prywatności
b. Pamiętamy o pojęciu „cudza własność”
c. Dbamy o przyjazna atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i
wyobcowany
d. Nie stosujemy przemocy
e. Uznajemy istnienie odmiennego zdania
2. Relacje uczestnik wycieczki – opiekun , opiekun – uczestnik wycieczki
a. Szanujemy się nawzajem
b. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów
3. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
a. Zapoznać się z zasadami regulaminy wycieczki oraz bezwzględnie się do nich
stosować
b. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go
przestrzegać
c. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów
wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik,
kierowca, pilot)
d. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie
może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
e. Nie oddalać się od grupy.
f. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
g. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych
mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki
h. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
i. Dostosować się do obowiązujących w obiektach regulaminów
j. Dbać o czystość ład i porządek w miejscach w których się przebywa.
k. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób
l. Pomagać słabszym i mniej sprawnym
m. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających
4. Uczestnicy wycieczki pieniądze, telefony i urządzenia multimedialne zabierają na
własną odpowiedzialność
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich
zdjęć przedstawiających uczestników wycieczki. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatora poprzez umieszczanie ich w katalogach oraz mediach, na stronach
internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
6. Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia na zbiórkę, podpisaną zgodę na
wycieczkę, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Czeladzi informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, 41-250 Czeladź,
ul. Sportowa 2, zwanym dalej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi; tel. 32 265 42 32, e-mail:
sekretariat.mosir@interia.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):
e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę i w celu promocji placówki:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź zgodnie z udzieloną zgodą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Dane osobowe, przedstawiające wizerunek grup lub poszczególnych uczestników wycieczki jednodniowej w
postaci zdjęć będą umieszczone na stronie internetowej, stronie Facebook Organizatora lub Urzędu Miasta,
w lokalnych mediach (prasa i telewizja), w katalogach reklamowych i promocyjnych związanych z
działalnością Organizatora;
5. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Ze względu na charakter umieszczenia danych osobowych w postaci wizerunku nie określa się okresu ich
przechowywania;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych, w tym zgoda na przedstawienie wizerunku, jest dobrowolne, brak zgody
uniemożliwia udział w wycieczce jednodniowej;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostaną zebrane.
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