REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZADANIU AKTYWNY STUDENT
z dnia 27 marca 2019 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo - rekreacyjnych zwany dalej
"Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które
uczestniczą w ramach Zadania „Aktywny Student” realizowanego w ramach III edycji
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w zajęciach sportowych
w ramach Studia Tańca i fitness, treningach motorycznych, treningach sportowych
i turniejach dla szkół średnich, organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy
Kraków (AZS KRAKÓW),z siedzibą w Krakowie 30-059 przy ul. Reymonta 17, NIP:
677-190-19-45, REGON: 351308861, KRS: 0000206469, zwany dalej Organizatorem.
2. Niżej wskazanym pojęciom Regulamin nadaje następujące brzmienie:
a. Zadanie - zadanie o nazwie “Aktywny Student” realizowane w zakresie zadań
publicznych

Urzędu

Miasta

Województwa Małopolskiego

wybranych

w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na
rok 2019.
b. Semestr - okres, w którym organizowane zajęcia w ramach Studio Tańca
i Fitness oraz treningi motoryczne sekcji sportowych KU AZS UEK. I semestr
1 kwietnia – 30 czerwca 2019, II semestr 1 września – 31 grudnia 2019.
c. Inicjatywa - jedna z sześciu zadań/inicjatyw organizowanych w ramach Zadania
“Aktywny Student”
d. Zajęcia sportowo - rekreacyjne – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe
prowadzone przez instruktora, trenera lub choreografa w grupach limitowanych
co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie
się.
e. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.azs.uek.krakow.pl
f. Prowadzący

–

osoba

będąca

instruktorem,

choreografem,

trenerem

przygotowania motorycznego zatrudnionym na potrzeby przeprowadzenia zajęć
sportowych organizowanych w ramach Zadania “Aktywny Student”.

§ 2 Uczestnictwo
1. Zajęcia sportowe w ramach Zadania odbywać się będą na terenie kampusu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
w szczególności w „salce fitness” w pawilonie Sportowo-dydaktycznym, hali sportowej
oraz siłowni w pawilonie C. Wyjątkiem są wizyty fizjoterapeutyczne, które zostaną
przeprowadzone w gabinecie realizatora inicjatywy, tj. Health Sport Management pod
adresem ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4, 30-979 Kraków (Miejsce przeprowadzenia
Zadania).
2. W zajęciach ze Studia Tańca i fitness oraz treningach motorycznych sekcji, udział mogą
brać studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownicy Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie oraz członkowie Akademickiego Związku Sportowego,
legitymujący się dokumentem poświadczającym ten status.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
4. Osoby niepełnoletnie mogą stać się uczestnikami zadania tylko za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów

prawnych

oraz

pod warunkiem

złożenia wymaganych

oświadczeń.
5. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia
sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz
ręcznika. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.
6. W czasie zajęć sportowych każdy Uczestnik ma obowiązek podporządkować się
poleceniom wydawanym przez prowadzącego.
7. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność. W przypadku spóźnienia Prowadzący
może odmówić udziału Uczestnikowi w zajęciach sportowych. Na zajęcia sportowe
Uczestnik jest zobowiązany przychodzić do szatni z wyprzedzeniem w celu
odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Opuszczenie sali ćwiczeń przed
zakończeniem zajęć wymaga poinformowania Prowadzącego zajęcia.
8. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń
wskazanych przez Prowadzącego odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne
dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego,
powinien zgłosić to Prowadzącemu.
9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć
powinien natychmiast zgłosić się do Prowadzącego i poinformować go o swojej
dolegliwości.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla
zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć
sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
11. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego
zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania
dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, Prowadzący zajęcia ma
prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z
wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu
aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi
zwrot ewentualnych kosztów, jeśli usunięcie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
12. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub
innych środków odurzających.
13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.
14. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu
sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy
Uczestnika odpowiedzialność finansową, ponoszą jego rodzice lub opiekun prawny.
15. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW.
16. Uczestnik zajęć sportowych nie może przekazać zarezerwowanego miejsca na zajęciach
innej osobie.
17. Liczba uczestników na zajęciach z poszczególnych dyscyplin sportowych nie może
przekraczać 20 osób. Prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu
na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.
18. Każdy z uczestników będzie mógł korzystać w ramach zajęć sportowych z szatni
z natryskiem, każdy z nich zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obiektów,
na których odbywać będą się zajęcia (siłownia, salka rekreacyjna, hala sportowa).
19. Z pomieszczeń, urządzeń i udostępnianego sprzętu Uczestnik Zadania powinien
korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych
w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji
i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w miejscu
przeprowadzenia zajęć lub podawanych ustnie przez personel Uczelni.
20. Turnieje dla szkół średnich dedykowane są dla uczniów szkół średnich.
§ 3 Zapisy

1. Osoba chcąca być uczestnikiem zajęć organizowanych w ramach Studio Tańca i fitness
ma obowiązek zapisać się na zajęcia poprzez formularz rejestracyjny dostępny
wyłącznie na Stronie internetowej, spełniając przy tym wszystkie warunki rejestracji.
2. Zapisy prowadzone są zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie
internetowej Organizatora oraz w miejscu przeprowadzania zajęć.
3. Każdy nowy Uczestnik Zadania, który jest uczestnikiem zajęć organizowanych
w rama Studio Tańca i Fitness, jest zobowiązany zarejestrować się na Stronie
internetowej wypełniając stosowny formularz.
§ 4 Studio tańca i fitness
1. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach (kwiecień-czerwiec) oraz (wrzesieńgrudzień).
2. Zapisy na zajęcia oraz harmonogram będą odrębne dla poszczególnych semestrów.
3. Zapisy będą przebiegać według formuły “Kto pierwszy ten lepszy”, przez formularz
rejestracyjny na stronie organizatora.
4. Uczestnik dwukrotnie nieobecny na zajęciach (bez powiadomienia organizatora),
zostaje automatycznie wykreślony z listy. Rejestracja zostanie otwarta na nowo.
5. Harmonogram organizowanych przez AZS Kraków zajęć sportowych dostępny jest na
Stronie internetowej oraz w miejscach przeprowadzania zajęć.
6. Z przyczyn organizacyjnych oraz innych niezależnych od Organizatora, AZS Kraków
zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć oraz Prowadzącego zajęcia.
§ 5 Treningi motoryczne
1. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach (kwiecień-czerwiec) oraz (wrzesieńgrudzień).
2. Zapisy na zajęcia oraz harmonogram będą odrębne dla poszczególnych semestrów.
3. Zapisy będą przebiegać według formuły “Kto pierwszy ten lepszy”, przez panel
rejestracyjny na stronie organizatora.
4. Zajęcia odbywają się na siłowni w Pawilonie C (piętro -1) znajdującego się na terenie
Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Możliwe jest również
przeprowadzenie zajęć w terenie z uprzednim poinformowaniem o tym fakcie
Uczestników przez Prowadzącego.
5. Uczestnik zajęć może wejść na teren siłowni jedynie w obecności i/lub za zgodą
Prowadzącego zajęcia.

6. Uczestnik zajęć ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach
w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie,
dostosowując

rodzaj

i

intensywność

ćwiczeń

do

swoich

możliwości

i stanu zdrowia.
7. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Uczestnik zajęć ma obowiązek stosować się do
wskazówek i instrukcji Prowadzącego zajęcia.
8. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania
instruktora prowadzącego zajęcia.
9. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia
sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz
ręcznika.
§ 6 Turnieje dla szkół
1. Rejestracja na turnieje będzie przebiegać według formuły “Kto pierwszy ten lepszy”,
przez panel rejestracyjny na stronie organizatora.
2. Turnieje rozegrane zostaną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa dla
tego typu imprez sportowych.
§ 7 Obsługa fizjoterapeutyczna
1. Z obsługi fizjoterapeutycznej korzystać mogą tylko i wyłącznie uczestnicy zadania.
2. Każda osoba zainteresowana wizytą, w celu weryfikacji dotyczącej uczestnictwa w
projekcie, musi udać się po specjalny kupon do biura KU AZS UEK (ul. Rakowicka 27,
Paw. Sportowo – dydaktyczny 1 piętro, pokój nr. 6). Następnie może skontaktować się
bezpośrednio z realizatorem inicjatywy Health Sport Management, w celu dokładnego
umówienia wizyty.
3. Każdy uczestnik zadania zgadza się z postanowieniami regulaminu oraz zobowiązuje
się do jego przestrzegania.

§ 8 Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Organizator jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw.
rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe Uczestników
i Prowadzących, przekazane Organizatorowi za ich zgodą.
2. Organizator prowadzi bazy danych osobowych Uczestników i Prowadzących, które są
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa Organizatora.
3. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. realizacji zadań w ramach Zadania „Aktywny Student”, w szczególności
organizacji zajęć sportowych,
a. realizacji

umów

cywilno-prawnych

zawieranych

z

Prowadzącymi

i

Uczestnikami,
b. realizacji transakcji handlowych
c. przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: konkursów,
promocji, akcji informacyjnych,
d. wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości informacyjnych i
marketingowych, w szczególności newsletterów, związanych działalnością
Organizatora,
e. wysyłki drogą poczty elektronicznej oraz telefonicznej wiadomości związanych
z organizacją zajęć sportowych.
4. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych
oparte jest na zgodzie wyrażonej przez Uczestników i Prowadzących (zgodnie z
obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne).
5. Uczestnicy oraz Prowadzący wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w
celach wskazanych w ust. 3 oraz zgodnie z ust. 4, w drodze pisemnych oświadczeń,
składanych przed przystąpieniem do zajęć sportowych. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
6. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej
celach przez Uczestnika uniemożliwi dopuszczenie go do zajęć sportowych w ramach
Zadania „Aktywny Student”.
7. Organizator może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym
dokumencie następującym osobom trzecim:

a. podmiotom, z którymi ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w celu realizacji działalności statutowych Organizatora, w
szczególności AZS Kraków oraz AZS Zarząd Główny. Podmioty takie będą
zobowiązane

do

stosowania

odpowiednich

środków

bezpieczeństwa,

technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je
wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Organizatora.
b. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W
przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz
wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być
przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np.
organom

podatkowym

i

organom

ścigania),

niezależnym

doradcom

zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
8. Organizator jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować
odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby
chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez
Organizatora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te
są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany
przepisami prawa po jej cofnięciu.
§ 9 Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Uczestnictwo w zajęciach sportowych w ramach Zadania „Aktywny Student” jest
równoznaczne z wyrażaniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celu realizacji
zadań ustawowych i statutowych Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu zajęć sportowych (zdjęcia
uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i
promocyjnych.
3. Udział w zajęciach sportowych przez Uczestnika i Prowadzącego oznacza wyrażenie
przez zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym
zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w
serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych
środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób
trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób

trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez
Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
4. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników i Prowadzących nie będzie
wykorzystywany przez Organizatora w celach zarobkowych, a Uczestnicy i
Prowadzący przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia wizerunku nie przysługują im
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
5. Każdy Uczestnik i Prowadzący, który nie wyraża zgody na przetwarzanie jego
wizerunku w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych
przez Organizatora w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora
jest obowiązany zgłosić to Organizatorowi.
6. Wizerunek Uczestnika lub Prowadzącego nie może być użyty w formie lub publikacji
obraźliwej dla niego lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

§ 10 Zmiana regulaminu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do
wiadomości Uczestników poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej.
3. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Zajęcia sportowe nie stanowią zorganizowanej formy wypoczynku dzieci i młodzieży,
o których mowa w art. 92a ustawy o systemie oświaty i aktach wykonawczych.

