Regulamin warsztatów online
Freestyle football z mistrzem
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i udziału w warsztatach freestyle
football online organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach (dalej:
Organizator lub GOK w Chojnicach).
Rozdział II
Zasady uczestnictwa w warsztatach
oraz ochrona danych osobowych i wizerunku
§ 2.
1. Warsztaty skierowane są do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Polsce, a
szczególnie do osób zamieszkujących gminę Chojnice.
2. Przedmiotem warsztatów będzie nauka żonglowania piłką nożną, nauka trików i sztuczek
freestyle football.
3. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
4. Organizator zapewni Animatora/Instruktora, który przeprowadzi warsztaty online. Instruktor
nagra 16 filmów instruktażowych ( 2 filmy w tygodniu). Filmy zamieszczone będą na stronie
Organizatora (www.gokchojnice.pl). W każdym z filmów pokazane będą sztuczki i triki z piłką.
5. Następnie uczestnicy sami będą mogli trenować poszczególne triki i sztuczki. Organizator
zachęca uczestników warsztatów do nagrywania krótkich filmów, które będą dokumentować
postęp w treningu.
6. Dla uczestników warsztatów, którzy prześlą swoje filmy, organizator przewiduje nagrody
rzeczowe. Informacja o nagrodach przekazywana będzie w poszczególnych filmach. Nagrody
zostaną przekazane po zakończeniu cyklu warsztatów (tj. po 30 czerwca 2020 r.). O
przyznanych nagrodach Organizator poinformuje Uczestników drogą elektroniczną.
7. Filmy można przesyłać e-mailem na adres krzysztofs@gokchojnice.pl lub na aplikację
Messenger Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. W e-mailu/wiadomości należy zawrzeć
następujący zapis:
Wyrażam zgodę, na przetwarzanie mojego wizerunku oraz moich danych osobowych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Chojnicach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Warsztatów online Freestyle
football z mistrzem - Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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

Niniejszym oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych co do udziału w warsztatach.
*W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką powinien potwierdzić rodzic lub opiekun prawny.
Wówczas będzie ona brzmiała następująco:
Wyrażam zgodę, na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojej córki/syna
……………………………………………………………………………… przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach,
dla potrzeb niezbędnych do realizacji Warsztatów online Freestyle football z mistrzem - Zgodnie z
art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
Niniejszym oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych co do udziału w
warsztatach.
*W wykropkowanych miejscach należy podać imię i nazwisko dziecka.
7. Filmy przysłane przez Uczestników warsztatów wykorzystane będą tylko dla potrzeb konkursu i
przeprowadzenia warsztatów.
8. Podczas ewentualnego kontaktu z Instruktorem należy zachować zasady ostrożności przy
podawaniu informacji osobowych. Organizator rekomenduje Uczestnikom warsztatów
powstrzymanie się od udostępnienia swojego adresu e-mail lub innych danych osobowych.
9. Organizator oraz wszystkie osoby współpracujące podczas organizacji warsztatów nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
podczas treningów lub nagrywania filmów.
§ 3.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
jako administrator danych osobowych, informuje, iż:
1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w warsztatach online Freestyle
football z mistrzem
2. Dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań,
3. Z inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się w sprawach ochrony danych
osobowych e-mail iod@gokchojnice.pl, pod nr telefonu 52 397 25 59 lub pisemnie na adres
wskazany powyżej;
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia
projektu tj. od 30.06.2020 roku.

5.Uczestnicy warsztatów mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6. Uczestnicy warsztatów mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w/w narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia do warsztatów.
Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w warsztatach i przesłania filmu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej
Rozdział III
Prawa autorskie i ochrona własności

§ 4.
1.Udział w warsztatach online Freestyle football z mistrzem nie upoważnia uczestników do
rozpowszechniania wizerunku lub głosu Animatora/ Instruktora prowadzącego zajęcia.
2. Uczestnik nie może zawartości filmu z Instruktorem reprodukować, redystrybuować, przekazywać,
sprzedawać, transmitować, wypożyczać, adaptować, modyfikować.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 5.
1.Przesłanie filmów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega
sobie prawo zmian zapisów regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany regulaminu stają się
obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora. We wszystkich sprawach
nie uregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.

§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

