SZERMIERKA W WOŁOMINIE
prowadzenie innowacyjnych działań na rzecz osób
niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WGN.2018.2. …
I.

Wprowadzenie

Zajęcia szermiercze prowadzi „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja,
Sport” z siedzibą w Warszawie, „Organizator”, (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000480133. Treningi
i rehabilitacja prowadzone są bezpłatnie m.in. dzięki wsparciu Gminy Wołomin, która
realizuje działanie „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz
prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”
(luty – grudzień 2018).
Prosimy o uważne przeczytanie i wypełnienie niniejszego formularza oraz
przekazanie go bezpośrednio koordynatorowi projektu, trenerowi lub pocztą na
adres siedziby organizatora.
II.

Zasady rekrutacji i prowadzenia zajęć

Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach wstępnie już po wstępnej akceptacji
trenera prowadzącego – Stefana Makowskiego. Ostateczne zapisanie na zajęcia
następuje poprzez wypełnienie niniejszego dokumentu, który przekazywany jest do
akceptacji przez koordynatora projektu. „Fundacja Akademia Integracji – Praca,
Edukacja, Sport” zastrzega sobie prawo do odmowy udziału potencjalnego
uczestnika ze względu na wskazane w informacji odmownej przyczyny – mogą to być
w szczególności: brak miejsc, wiek uczestnika czy też specyfika niepełnosprawności
niepozwalająca na efektywne prowadzenie rehabilitacji.
Opiekunowi przekazywana jest ustna informacja dotycząca przyjęcia bądź – pisemna
– odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia. Po wcześniejszym poinformowaniu
Organizator może dokonywać zmian związanych z miejscem lub czasem odbywania
zajęć.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, posiadającą
doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Rehabilitacja oparta na
szermierce może pozytywnie wypływać na uczestników, niemniej Organizator lub
Opiekun może w każdym momencie wypisać uczestnika z zajęć, ze wskazaniem
ważnego powodu.
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Organizator nie odpowiada za szkody, które mogą nastąpić w wyniku działania siły
wyższej lub innych czynników od Organizatora niezależnych. Opiekunowie zezwalają
swoim podopiecznym na uczestnictwo w zajęciach na własną odpowiedzialność, co
oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony Organizatora
zajęć, jest on zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych
zajęć szkody. Opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
Uczestnika.
Opiekun zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi wszelkich informacji i
zaleceń, które mogą wpływać na prowadzenie zajęć z Uczestnikiem, w szczególności
danych zdrowotnych i przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się
w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
Zajęcia są organizowane bezpłatnie i warunkowo – ze środków pochodzących od
sponsorów oraz wolontariatu Organizatora. Mając to na uwadze Uczestnik i Opiekun
przyjmują do wiadomości, iż zajęcia mogą się odbywać nieregularnie lub zostać
zawieszone – w zależności od uzyskania finansowania – a także iż Organizator nie
może zapewnić równego uczestnictwa dla wszystkich zainteresowanych, gdyż
preferowane w rekrutacji są osoby pochodzące z terenu Gminy Wołomin. Z uwagi na
bezpłatny charakter zajęć Organizator może uzależnić przyjęcie na zajęcia od
zaakceptowania wszystkich zgód na przetwarzanie i rozpowszechnianie danych
osobowych oraz wizerunku.
III.

Dane osobowe

(1) Administratorem danych osobowych Zawodników oraz ich opiekunów prawnych
(jeżeli takie dane są podawane) jest Fundacja „Akademia Integracji - Praca,
Edukacja, Sport" („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej
8/10.
(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu organizacji zajęć, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia
o
ochronie
danych
osobowych
nr
2016/679
(„Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu
bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz
na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit f Rozporządzenia).
(3) Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych
i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne
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dla realizacji Turnieju, a także Partnerom, Gminie Wołomin i Polskiemu Związkowi
Szermierczemu.
(4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Turnieju.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane
jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
(5) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
(6) Podmiotowi danych przysługuje
przetwarzania danych.

prawo

wniesienia

sprzeciwu

względem

(7) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
(8) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wzięcia udziału w
zajęciach szermierczych.
(9) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się
w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://akademiaintegracji
.pl/index.php/rodo/.
(10) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail
iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji
– Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
Prosimy o potwierdzenie zasad przetwarzania danych poprzez złożenie podpisu
z prawej strony.
1. Potwierdzam zaznajomienie się z powyższymi
informacjami nt przetwarzania danych.
…………………………………
2. Wyrażam zgodę na upublicznianie imienia i
nazwiska, wieku oraz wizerunku na stronie
internetowej Organizatora oraz jego profilu
społecznościowym na portalu Facebook w celach
promocyjnych.
…………………………………
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IV.

Publikacja wizerunku i danych osobowych

Wyrażam nieodpłatną zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo,
technologicznie i terytorialnie utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, jak
również znajdującego się pod moją opieką wizerunku dziecka, którego jestem
opiekunem prawnym, na potrzeby informacyjne i promocyjne związane z realizacją
projektu – w tym udzielam zgody Organizatorowi na dalsze przekazywanie zdjęć oraz
innych danych sponsorom, w zakresie nie szerszym od wyrażonej w niniejszej
zgodzie – w szczególności Gminie Wołomin, celem ich dalszego wykorzystania w
celach promocyjnych. Wyrażam zgodę na umieszczanie na stronie internetowej oraz
profilu społecznościowym Organizatora wizerunku mojego dziecka w zakresie
imienia i nazwiska, wieku, wizerunku, daty urodzenia oraz dotychczasowych
osiągnięć sportowych.
…………………………………
podpis Opiekuna

Powyższa zgoda pozwala nam wykonywać zdjęcia oraz filmy, na których będą
między innymi Uczestnicy projektu w celach promocyjnych, w tym przekazywania ich
sponsorom, a także publikowania na naszych profilach społecznościowych i stronie
internetowej osiągnięć zawodników sekcji.

V.

Dane osobowe

Dane Opiekuna:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania/
korespondencyjny:
Email:
Numer telefonu:

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz jestem
prawnym opiekunem dziecka wskazanego poniżej.
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Dane Uczestnika:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania i
korespondencyjny:
(jeżeli inny niż Opiekuna)

Numer PESEL:
Orzeczenie o
niepełnosprawności:

Zostało wydane / Nie zostało wydane

Organizator może zwrócić się do Opiekuna o udostępnienie kopii orzeczenia o niepełnosprawności
dziecka zarówno w trakcie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu w ciągu 5 lat od końca daty
realizacji zadania, a Opiekun zobowiązuje się je dostarczyć najpóźniej w ciągu 14 dni od pisemnego
lub ustnego wezwania. W przypadku niedostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności Opiekun
odpowiada za wynikłą stąd szkodę i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń
powstałych w związku z niedostarczeniem dokumentu.

Stopień niepełnosprawności:
(zgodnie z orzeczeniem o
niepełnosprawności, jeżeli wydano)

Rodzaj niepełnosprawności:

Znaczny / Umiarkowany / Lekki

Neurologiczna / Ruchowa / Sprzężona

Jednostka chorobowa:
(np. autyzm, padaczka –
ewentualnie wskazanie wg.
Klasyfikacji ICD-10,
np. H80.2, I40.0)

Oświadczam, iż dziecko uczestniczy w zajęciach od dnia ………………………………

Podpis opiekuna

Data i miejscowość

Podpis zawodnika
(jeżeli dotyczy)
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