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Regulamin Cyklu Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM” 2021 

Program profilaktyczny kierowany do mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego                  

z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez 

nałogów. 

1. Organizatorem wycieczek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” 

w Wodzisławiu Śląskim (ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski).   

2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem. 

3. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz 

możliwości fizycznych i zdrowotnych (brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w wycieczce). Uczestnik bierze udział w wycieczce na własną 

odpowiedzialność. 

4. W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii koronawirusa każdy uczestnik 

każdorazowo winien wypełnić i podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w wycieczce: w dniu wycieczki brak objawów 

jakiejkolwiek infekcji, zwłaszcza górnych dróg oddechowych, złego 

samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała. (Załącznik nr 1) 

5. Osoby uczestniczące w wycieczce są ubezpieczone przez organizatora od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

6. W wycieczce biorą udział osoby, które dobrowolnie wyraziły chęć uczestnictwa  

w wydarzeniu. 

7. Uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń 

wydawanych przez przewodnika i opiekunów wycieczki. 

8. Uczestnicy wycieczki zobowiązują się do postępowania zgodnie z aktualnymi w dniu 

wycieczki zasadami i ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii koronawirusa. 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) 

9. W trakcie wycieczki zabrania się samowolnego oddalania się od grupy bez zgody  

przewodnika. 

10. W trakcie wycieczki zabrania się spożywania alkoholu i innych środków 

odurzających. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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11. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie trwania wycieczki należy 

natychmiast informować przewodnika lub opiekunów wycieczki. 

12. W przypadku jakichkolwiek kontuzji lub objawów chorobowych należy natychmiast 

zawiadomić przewodnika. 

13. Podczas wycieczek poza granice Polski uczestnik zobowiązany jest do posiadania 

ważnego dowodu osobistego bądź paszportu. 

14. Osoby zainteresowane wyjazdem dokonują zapisu wraz z wpłatą w siedzibie 

MOSiR „CENTRUM”, I piętro, pok. 25. 

Zapisy przyjmowane będą w tygodniu, w którym odbywa się wycieczka w godzinach 

7:30 – 14:30. W przypadku rezygnacji uczestnika dokonana wpłata nie podlega 

zwrotowi. 

15. Ilość miejsc na wycieczki jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie 

stosują się do zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację wycieczki lub wykazują 

objawy wskazane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. 

17. Organizator ma prawo odmówienia udziału w wycieczce osobie, bez zwrotu  

należności, która nie dostosowała się do zaleceń organizatora lub przewodnika (brak 

odpowiedniego ubioru, obuwia; osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających; osoby zachowującej się agresywnie – stwarzające  

niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia innych uczestników wycieczki itp.).  

18. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na  

odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za  

niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu.  

Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki  lub odwołania 

wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na 

bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe, wytyczne 

związane ze stanem epidemii koronawirusa). 

20. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, 

granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, 

rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez kierownika wycieczki 

oraz przewodnika. 
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21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na 

trasie wycieczki. 

22. Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo w wycieczcie jest jednoznaczne 

z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu ubezpieczenia. 

23. Cykl Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM” dofinansowany jest                

w ramach działań – ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi,                 

w związku z czym w czasie trwania wycieczki pedagog prowadzący zajęcia 

profilaktyki antyalkoholowej przekazywać będzie informacje dotyczące 

zdrowego stylu życia bez nałogów. 

24. Podczas wycieczek prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna zamieszczana na 

stronie internetowej MOSiR „CENTRUM”, profilu na Facebooku, stronach i portalach 

miejskich, itp. w celu promocji wycieczek i imprez organizowanych przez MOSiR 

„CENTRUM” oraz zdrowego stylu życia bez nałogów. O braku wyrażenia zgody na 

wykorzystywanie wizerunku przez ww. media uczestnik powinien poinformować 

organizatora przed rozpoczęciem wycieczki. 

25. Zgłoszenie do udziału w wycieczce jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez organizatorów w celu przeprowadzenia wycieczki oraz wyrażeniem zgody, aby 

zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem zawodów mogły być 

wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych MOSiR 

„CENTRUM” i sponsorów. Więcej informacji odnośnie Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO) znajduje się na naszej stronie internetowej 

www.mosir.wodzislaw-slaski.pl w zakładce Rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

26. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. 



4 

Załącznik Nr 1 do Regulamin Cyklu Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM” 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYCIECZKI 

Oświadczam, że ja …………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię uczestnika) 

 

…………………………………………………………………….. 

(numer telefonu) 
 

nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ 

świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wyciecze. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się wirusem Covid-19 podczas wycieczki nie będę 

wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu 

Śląskim oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

Wodzisław Śląski …………………........................................................................……………. 
   (data) (podpis uczestnika wycieczki/opiekuna prawnego) 
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Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią: Regulamin Cyklu Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM”. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego Regulamin Cyklu Sobotnich Wycieczek             

z MOSiR „CENTRUM” oraz zasad związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim do 

postępowania zgodnie z aktualnymi w dniu wycieczki zasadami i ograniczeniami związanymi ze 

stanem epidemii koronawirusa. (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora wycieczek. 

4. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady ze mną mogły być wykorzystane 

przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych MOSiR „CENTRUM” i sponsorów. 

5. Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego          

o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

6. Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 8. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wyrażenie zgody 

jest dobrowolne. Zgodę można odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody 

powinno być w formie pisemnej. W przypadku braku zgody nie możliwy będzie udział Pani/Pana       

w wycieczkach.  

Dane osobowe Pani/Pana i nie będą podlegały profilowaniu. 

Zgodnie z przepisami ma Pani/Pan: 

    1) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz otrzymania ich kopii, 

    2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana, 

    3) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana, 

    4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana,  

    5) prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

MOSiR „CENTRUM”, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Pani/Pana, za 

wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów 

uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań MOSiR „CENTRUM”. 

MOSiR „CENTRUM” przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów 

archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania przez 

Panią/Pana zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 

MOSiR „CENTRUM” wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować listownie, na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, ul. Bogumińska 

8, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

 

…………………………………………………………………… 

(podpis uczestnika wycieczki/opiekuna prawnego) 


