
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:
1. Dane  osobowe  uczestników  wyjazdu  będą  przetwarzane  w  celach  organizacji  i  promocji

wyjazdu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest  Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  z siedzibą w

Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
3. Dane osobowe uczestników takie jak: imię i  nazwisko, numer telefonu, rok urodzenia będą

przetwarzane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 ,

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania,
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przeniesienia  danych.
Uczestnik  ma  również  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
6. Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana   będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom trzecim w

zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej.

7. Osoby,  których  dane  dotyczą,  mogą  kontaktować  się  z  inspektorem  ochrony  danych  za
pośrednictwem poczty elektronicznej s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we wszystkich sprawach
związanych  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych  oraz  wykonywaniem  praw
przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza   przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w wyjeździe.

10. Uczestnicy wyjazdu wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie wizerunku, przez Miejski
Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Mysłowicach  z  siedzibą  w  Mysłowicach  przy  ul.  Ks.  N.
Bończyka  32z  oraz  na  umieszczanie  i  publikowanie  zdjęć  i  materiałów  filmowych
zawierających  wizerunek  zawodników  na:  stronie  internetowej  MOSiR-u
(www.mosir.myslowice.pl),  profilach  internetowych  zarządzanych  przez  MOSiR  takich  jak
Facebook, YouTube lub w innym medium np. telewizji, prasie w celu informacji i promocji.
Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. 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


