REGULAMIN SEKCJI SQUASH
Hala Sportowa Tarnowskie Góry
1.

Organizatorem sekcji squash jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach.

2.

Do sekcji squash może zapisać się każdy. Decyzję o przyjęciu do poszczególnych grup podejmuje instruktor
i koordynator ds. sportu

3.

Liczba uczestników w poszczególnych sekcjach jest ograniczona.

4.

AIG S.A. odpowiada za swoich członków tylko i wyłącznie w czasie zajęć od momentu zgłoszenia
się do instruktora do momentu zakończenia zajęć i udania się do szatni. W przypadku osób niepełnoletnich,
rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do doprowadzenia uczestnika do miejsca zajęć oraz sprawdzenia czy
znajduje się pod opieką instruktora

5.

Członek sekcji zobowiązany jest do:

•
•
•
•

a) zgłoszenia się przed rozpoczęciem zajęć do Biura Obsługi Klienta w celu dokonania formalności:
przy pierwszym zapisie wypełnienia stosownego oświadczenia uprawniającego do korzystania z kortów
squash,
uiszczenia opłaty zgodnie z punktem 6 i 7 regulaminu,
odbicia karty w Biurze Obsługi Klienta,
założenia na nadgarstek opaski wydanej przez pracownika Biura Obsługi Klienta,
b) punktualnego wstawiania się na zajęcia,
c) zaangażowanego udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem,
d) udziału w zawodach squash zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez instruktora oraz godnego
reprezentowania Hali Sportowej w Tarnowskich Górach,
e) przestrzegania regulaminu Obiektu (Hali Sportowej i Kortów squash) ,
f) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia, sportowej rywalizacji,
g) poszanowania innych osób oraz dbania o sprzęt sportowy,
h) sumiennego wykonywania poleceń instruktora oraz starannego wykonywania zadań.

6.

Płatności - członek sekcji zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej zryczałtowanej opłaty członkowskiej
za udział w zajęciach przed ich rozpoczęciem.

7.

Ryczałtowa opłata miesięczna jest stała, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu.
Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do zwrotu gotówki.

8.

Rezerwacja miejsca w sekcji następuje w oparciu o dokonaną opłatę za dany okres.

9.

Udział w zajęciach oraz dokonywanie opłat członkowskich jest równoznaczne z tym,
że członek sekcji i/lub jego rodzice/ prawni opiekunowie zgadzają się ze wszystkimi punktami regulaminu.

10. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu dany członek sekcji może zostać wykluczony
z członkostwa w sekcji.
11. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych uczestnika zajęć oraz danych
uczestnika zajęć jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8, kod pocztowy
42-600
2. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach sekcji, na potrzeby
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika i ochrony zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
3. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać dane uczestnika zajęć dalej – jeśli jest to konieczne,
w celu prawidłowego wykonania usługi. Administrator może przekazywać dane uczestnika zajęć w szczególności
następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez AIG S.A. – pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonać swoje obowiązki, - innym odbiorcom danych np. pracownik Państwowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej.
4. Dane osobowe o których mowa po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
dla celów archiwalnych przez 5 lat od dnia ustania wypoczynku. (Dz. U. Z 2017 poz. 2198 z późn. zm. art. 924 ust.2.)
5. W trakcie trwania zajęć oraz podczas zawodów wykonywane mogą być fotografie i krótkie relacje audiowizualne
uwzględniające uczestników zajęć.
Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów audiowizualnych zawierających

wizerunek uczestników zajęć sekcji na stronie www oraz na profilach społecznościowych (Facebook/Instagram/Youtube).
Na wyraźną prośbę uczestnika lub osoby zgłaszającej, zdjęcia lub materiały audiowizualne zawierające wizerunek
uczestnika zostaną przez Organizatora usunięte.
6. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych tj. m.in. w celu
poinformowania o wydarzeniach sportowych, zawodach, zajęciach i sekcjach prowadzonych w Parku Wodnym i Hali
Sportowej w Tarnowskich Górach.
7. Uczestnik sekcji lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny ma prawo zgłosić się do administratora z żądaniem
dostępu do danych swojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Można wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed
jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach sekcji.

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Niniejszym oświadczamy, że zgadzamy się na zapisanie do Sekcji Squash naszej/go
córki/syna ......................................................................................
PESEL dziecka ..........................................................
a także udział w zajęciach squash-owych prowadzonych przez instruktorów z AIG S.A. przy
ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. Przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie wypadki
i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń instruktorów
prowadzących zajęcia. Przyjmujemy do wiadomości, iż ubezpieczenie naszego dziecka
od następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy wykupić we własnym zakresie.
Oświadczamy, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by nasze dziecko korzystało z kortów
squash i uczestniczyło w zajęciach sekcji squash.
Zapoznaliśmy się z regulaminem hali sportowej AIG S.A.
Miejscowość, data …………………………. Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
………………………...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Przeczytałem/am i zrozumiałem/am treść Regulaminów obowiązujących w Sekcji Squash oraz
hali sportowej przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach.
2. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminów oraz poleceń instruktora.
3. Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania squasha.
4. Odpowiedzialność za wypadki wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa,
regulaminów i poleceń instruktora ponoszę ja.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
powinniśmy wykupić we własnym zakresie.
DANE OSOBY PEŁNOLETNIEJ:
IMIĘ I NAZWISKO: .............................................................................................................................
PESEL: …...............................…...........................................................................................................
ADRES: .................................................................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...............................................................................................................

