
                  
 

 

PINGPONGOWE MARZENIA W KRAKOWIE 
MIEJSKI PROGRAM SPORTOWY 

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA 
 

 

 

Pingpongowe Marzenia w Krakowie 

REGULAMIN 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Celem programu „Pingpongowe Marzenia w Krakowie” jest popularyzacja  

i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży Miasta Krakowa, ze szczególnym 

uwzględnieniem promocji korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny, jej pozytywnego wpływu na 

rozwój fizyczny i umysłowy,  poprawę stanu zdrowia oraz zachęcenie jak największej liczby dzieci 

i młodzieży do uprawiania sportu poprzez branie udziału w programie. 

 

§ 2 

 

Szkolenie sportowo-rekreacyjne prowadzone jest w oparciu o Narodowy Program Rozwoju Tenisa 

Stołowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz o przepisy dotyczące szkolenia sportowego jako 

Program otwarty dla dzieci i młodzieży miasta Krakowa a jego celem jest spędzanie czasu wolnego po 

lekcjach a realizowany przez Klub Sportowy „Bronowianka” a finansowany przez Gminę Miejską Kraków. 

 

§ 3 

 

Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest do godnego uczestnictwa w Programie w szczególności przez 

działania i postawy zgodne z etyką sportową i zasadami fair-play. 



      

§ 4 

 

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych określa prawa i obowiązki Uczestników, ich 

rodziców i opiekunów także Trenerów prowadzących zajęć. 

 

§ 5 

 

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest: 

1. Złożenie Karty Uczestnika – Załącznik nr 1 

2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja i przestrzeganie jego postanowień przez 

podpisanie rodzica / opiekuna oraz Uczestnika – Załącznik nr 2 

 

§ 6 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje wraz 

ze szkołami podstawowymi, średnimi, Klubem Sportowym oraz Ośrodkiem Szkolenia Tenisa Stołowego, 

które uczestniczą w Programie Pingpongowe Marzenia w Krakowie. 

 

§ 7 

 

1. Celem prowadzących jest harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów, sprzyjanie umiejętnościom 

współdziałania w zespole, zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności 

specjalnej, opanowanie techniki i taktyki gry w tenisie stołowym. 

2. Program skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i średnich. 

3. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna 

prawnego, potwierdzoną podpisem na Karcie zgłoszenia Uczestnika. 

4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oświadczeniem o braku 

przeciwskazań zdrowotnych w podejmowaniu aktywności fizycznej oraz do uczestniczenia w 

zajęciach sportowych.  

5. Organizator w ramach realizacji Programu zapewnia: 

a) prowadzenie bezpłatnych zajęć 

b) bazę szkoleniową 

c) wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską  



      

d) sprzęt 

e) pakiet 

6. Zajęcia będą się odbywać na terenie szkół,  Klubu cyklicznie  2 x w tygodniu od 1 marca 2021 do 

30 czerwca 2021 i od 01 września do 10 grudnia 2021 

7. Czas trwania jednostki zajęć  to 60 min dla przedszkoli i klas I-III oraz 90 min dla dzieci i młodzieży 

8. Liczba miejsc jest ograniczona, maksymalna ilość dzieci w grupie to 10 osób. 

9. W trakcie zajęć na sali przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy zajęć, Prowadzący oraz osoby 

upoważnione przez Organizatora. 

10. Niepełnoletni Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach  pod warunkiem wcześniejszego 

uzyskania pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) na udział w zajęciach.  

 

ROZDZIAŁ 2 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 

 

§ 1 

 

1. Rodzice / Opiekunowie prawni przekazują oświadczenia zgodnie Karta Uczestnika z załącznikiem 

(zał. Nr 1) dotyczące: 

a) dane osobowe, 

b) wyrażenia zgody na udział swojego dziecka w Programie, 

c) nie występowania żadnych przeciwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa dziecka w zajęciach 

sportowo – rekreacyjnych, 

d) zgodę na udostępnienie danych osobowych, 

e) wyrażenie / nie wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w 

publikacjach Urzędu Miasta Krakowa a w szczególności wykorzystania zdjęć i nagrań z 

wizerunkiem dziecka w materiałach promocyjnych i umieszczenie ich na stronach: 

www.krakow.pl 

www.bronowianka.pl 

www.pingpongowe.marzenia.bronowianka.pl 

2. Osoby nie wyrażające zgody na umieszczenie zdjęć z ich wizerunkiem (lub ich dzieci) na stronach 

internetowych Programu proszone są o podanie tej informacji drogą mailową Organizatorowi. 

 

 

http://www.krakow.pl/


      

ROZDZIAŁ 3 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

§ 1 

 

1. Zajęcia sportowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz 

odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni Opiekunowie. 

2. Miejsce, daty i godziny prowadzenia zajęć ustala i komunikuje Organizator. 

3. Organizator zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną w Harmonogramie 

częstotliwością dochowując przy tym należytej staranności. 

4. Wypadek losowy lub siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć o czym Opiekun zostanie 

poinformowany przez Organizatora sms-em lub drogą mailową. 

5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 4 Uczestnikowi przysługuje prawo do 

skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez Organizatora (przy czym może to być 

również inny dzień tygodnia niż dni wcześniej zapisane w harmonogramie zajęć oraz inna forma 

zajęć i miejsce). 

6. Trenerzy ponoszą odpowiedzialność za swoje mienie oraz mienie obiektu, które są im 

udostępniane podczas prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. 

7. Nadzór nad realizacją zajęć sprawuje trener. Odpowiadają za dyscyplinę i porządek w czasie 

przeprowadzonych zajęć w szczególności zapewniają opiekę i sprawują pieczę nad Uczestnikami 

zajęć. 

8. W razie wypadku Trenerzy są zobowiązani do powiadomienia o zdarzeniu rodzica / opiekuna, 

Koordynatora Programu oraz Dyrektora obiektu. 

9. Organizator zapewnia do prowadzenia zajęć szkoleniowych sprzęt sportowy. 

10. Uczestnicy zajęć są objęci ubezpieczeniem przez Organizatora na podstawie ubezpieczenia NW, 

OC. Opieka ubezpieczeniowa działa już od pierwszych zajęć Uczestnika. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek 

konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe utracone w czasie zajęć, 

dlatego posiadanie przez Uczestnika takich przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich 

odpowiedzialność. 

13. Rodzice oraz opiekunowie reprezentujący Uczestnika zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo 

w zajęciach Pingpongowe Marzenia w Krakowie na własną odpowiedzialność, jednocześnie 

potwierdzają brak przeciwskazań u dziecka do podejmowania aktywności fizycznej w ramach 

zajęć. 

14. Trenerzy odpowiadają bezpośrednio za przygotowanie się do zajęć i inne czynności porządkowe 

oraz za pozostawiony porządek i ład w miejscu wykonania szkolenia. 



      

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników zajęć oraz kontuzje, 

zdarzenia powstałe w trakcie trwania zajęć Programu wynikające z nieprzestrzegania niniejszego 

Regulaminu oraz wytycznych Trenera. 

16. Prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

PRAWA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 

 

§ 1 

 

1. Uczestnik Programu ma prawo do uczestniczenia w szkoleniu i podnoszenia umiejętności poprzez 

udział w zajęciach. 

2. Uczestnik  ma prawo do korzystania pod opieką Trenera ze sprzętu sportowego, infrastruktury  

sportowo-rekreacyjnej szkoły lub hali sportowej na obiekcie gdzie odbywają się zajęcia. 

3. Uczestnik ma prawo korzystać z przysługujących mu pakietów w ramach Programu. 

4. Brać udział w dodatkowych zajęciach, zawodach sportowych itp. 

5. Zgłaszania swoich problemów, a Trener ma obowiązek uczynić wszystko, co możliwe, by udzielić 

pomocy. 

 

ROZDZIAŁ 5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU 

 

§ 1 

 

Obowiązki Uczestnika Programu: 

1. Każdy Uczestnik ma obowiązek systematycznego, punktualnego, rzetelnego i sumiennego 

uczestniczenia w zajęciach, z wyjątkiem przyczyn losowych lub chorobowych usprawiedliwionych 

u trenera. 

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest stawić się punktualnie na zajęcia zgodnie z harmonogramem 

zajęć obowiązującym w danym obiekcie. Każde spóźnienie na zajęcia powoduje krótszy czas 

trwania zajęć dla Uczestnika. 



      

3. Uczestnik zobowiązany jest stawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu właściwego 

przygotowania się do zajęć. 

4. Uczestników obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie  

biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. 

5. Uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego 

zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu. 

6. Uczestnicy Programu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, 

używania jakichkolwiek narkotyków, dopalaczy i innych używek. 

7. Na terenie obiektów sportowych, gdzie prowadzone są zajęcia zakazuje się: 

a) wprowadzania zwierząt, 

b) przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu wszelkiego 

rodzaju środków odurzających, 

c) wchodzenie na obszary, które nie są dopuszczone do korzystania. 

8. Podczas zajęć Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) przebywania na obiektach wyłącznie pod opieką Trenerów i podporządkować się 

regulaminowi tych obiektów, 

b) przestrzegać poleceń Trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

c) kulturalnego współżycia w czasie zajęć edukacyjnych i treningów wobec trenerów, koleżanek 

i kolegów (obowiązek ten  dotyczy także zachowania się w szkole i poza szkołą,  

d) wykonywania poleceń wydanych przez trenera oraz nie opuszczania miejsca zajęć bez jego 

zgody, 

e) informowanie trenera o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach i kontuzjach, 

f) zgłaszanie osobiście wszelkich problemów trenerowi. 

9. Każdy uczestnik Programu powinien: 

a) dbać o pozytywną i koleżeńską atmosferę w zespole, 

b) dbać o sprawność fizyczną i rozwój intelektualny oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb 

życia, 

c) dbać o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich, 

d) dążyć do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników w 

szkoleniu, 

e) w ramach swoich możliwości pomagać innym Uczestnikom Programu, 

f) dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w szkoleniu i nauce. 

 

ROZDZIAŁ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW 

 

§ 1 



      

 

Każdy Opiekun Uczestnika uczęszczającego na zajęcia  w Programie: 

1. Zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. 

Zgłoszenie dziecka na wybrane zajęcia Programu oznacza akceptację warunków zawartych w 

Regulaminie i stosowanie się do jego ustaleń. 

2. Zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora lub trenera o wszelkich stwierdzonych 

u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić 

przeciwskazania do uczestnictwa dziecka w zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne 

uczestniczenie w zajęciach sportowych. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia 

Uczestnika do zajęć z powodu stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez 

zespół szkoleniowy schorzeń lub kontuzji. 

 

 

§ 2 

 

1. Na obiektach sportowych przebywają wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach czyli prowadzący 

zajęcia oraz Uczestnicy zajęć. Opiekunowie nie przebywają na sali gimnastycznej ani na korytarzu 

szkolnym podczas zajęć. 

2. Wstęp do szatni i na salę mają tylko Uczestnicy Programu, trenerzy oraz pracownicy Organizatora. 

3. Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenerów, zarówno w obecności 

swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się 

indywidualnie do trenera prowadzącego. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez 

Opiekuna , Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych 

zgłoszonego Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Podstawa prawna danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) tzw. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody zainteresowanej osoby. 



      

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że 

administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe 

Uczestników Programu jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-

004 Kraków 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Programu w celu prowadzenia zajęć 

zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz publikacji komunikatów w trakcie i po zakończeniu 

Programu. 

4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 

utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom. 

6. Opiekun Uczestnika zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych 

osobowych Uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie 

zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w 

przypadkach wskazanych przez prawo. 

7. Osoba podająca dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć zgodnie z zapisami 

niniejszego Regulaminu ma prawo: 

a) w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym 

jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem, 

b) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

c) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane przez okres 5 lat. 

9. Dane osobowe Uczestników Programu nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi 

podejmowania decyzji. 

10. Kategorie przechowywanych danych: 

a) imię i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) klasa (oddział szkolny), 

d) imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych. 

11. Źródłem pochodzenia danych jest informacja przekazana przez szkoły oraz informacja rodziców 

/ opiekunów prawnych. 

12. Odbiorcą danych osobowych jest Organizator, osoby, których dane dotyczą, podmioty 

przetwarzające, osoby trzecie. 

13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

14. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie jest brak 

możliwości udziału w Programie. 



      

15. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych. 

16. Dane kontaktowe do Inspektora: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Ul. Wielopole 17 A 

31-072 Kraków 

adres e-mail:   iod@um.krakow.pl 

 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 1 

1. Postanowieniom niniejszego Regulaminu podlegają wszyscy Uczestnicy Programu.  

2. Rodzice, opiekunowie, Uczestnicy oraz Trenerzy powinni zapoznać się z Regulaminem, stosować 

go na co dzień oraz potwierdzić swoimi podpisami jego akceptację. 

3. Raz na pół roku Trener zwołuje zebranie z rodzicami celem przedstawienia wyników Programu 

szkolenia i ustalenia spraw bieżących. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu oraz rozstrzygania kwestii 

spornych nie objętych niniejszym Regulaminem. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. O ewentualnych zmianach w niniejszym Regulaminie Opiekunowie zostaną powiadomieni przez 

Organizatora poprzez stronę: www.bronowianka.pl oraz pingpongowe.marzenia.bronowianka.pl 

 

mailto:iod@um.krakow.pl
http://www.bronowianka.pl/

