Regulamin wyjazdu na narty
Organizatorem wyjazdu na narty jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, stąd aż
do momentu zakończenia wyjazdu obowiązują na nim reguły niniejszego regulaminu:
1. Warunkiem zorganizowanego wyjazdu na narty jest:
- opłacone wpisowe.
- wypełniona i podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów deklaracja/zgoda – dla
uczestników poniżej 18 roku,
- osoby poniżej 16 roku życia mogą jechać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- Osoby nieletnie zobowiązane są do pozostawania pod nadzorem przedstawicieli organizatora
wyjazdu
2. Należy stosować się do poleceń przedstawicieli organizatora wyjazdu, w czasie podróży- kierowcy
pojazdu oraz obsługi wyciągu- w czasie jazdy na stoku.
3. Po przyjeździe na miejsce i ustaleniu stoku, na którym będą zjeżdżać uczestnicy wyjazdu, osoby
pełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z infrastruktury narciarskiej w obrębie stoku.
4. Organizator nie zapewnia opłat za karnety zjazdowe i innych atrakcji.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku na stoku powstałe nie
z winy organizatora.
6. Osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek jazdy na nartach bądź snowboardzie w kasku.
7. Należy kulturalnie odnosić się do przedstawicieli organizatora wyjazdu i innych osób
uczestniczących wyjeździe.
8. W czasie wyjazdu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
9. Należy bezwzględnie przestrzegać czasu i miejsca wyznaczonych zbiorek ustalonych przez
przedstawicieli organizatora wyjazdu.
10. Należy dbać o zdrowie własne oraz innych uczestników wyjazdu, stosując zasadę wzajemnej
pomocy.
11. W czasie jazdy na stoku należy stosować się do regulaminu obowiązującego na stoku
(niedozwolona jest brawurowa jazda, zagrażająca bezpieczeństwu innych użytkowników stoku).
12. Nie wolno zjeżdżać poza wyznaczoną przez opiekuna trasą.
13. W razie rażącego naruszenia regulaminu uczestnik może zostać pozbawiony karnetu i otrzymać
zakaz dalszej jazdy na nartach (desce ), będzie też wykluczony z kolejnych wyjazdów narciarskich.
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach zapewnia ubezpieczenie uczestnikom wyjazdu
na narty.
15. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
◦ Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji wyjazdu na
narty.
◦ Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Mysłowicach przy ulicy Ks. N. Bończyka 32z.
◦ Dane osobowe uczestników wyjazdu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych
Osobowych, (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).

◦ Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska,
roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej MOSiR
oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube,
Google i inne.
◦ Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w wyjeździe. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych
oraz ich poprawiania.
◦ Jednocześnie wyrażam zgodą na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka
- podopiecznego, przez MOSiR oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów
filmowych zawierających wizerunek i dane uczestnika na stronie internetowej MOSiR oraz
serwisach internetowych zarządzanych przez MOSiR, takich jak: Facebook, Youtube, Google i
innych, a także w mediach w celu informacji i promocji. Podstawa prawna - Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
16. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem wyjazdu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
17. Zapisując się na wyjazd uczestnik akceptuje niniejszy regulamin
18. Integralnym punktem regulaminu wyjazdu narciarskiego jest Plan wyjazdu, który stanowi
załącznik nr 1

