
Załącznik do Regulaminu  
"W wakacje Kielce Grają w Bilard " 

 

ZGŁOSZENIE DO AKCJI 'W WAKACJE KIELCE GRAJA W BILARD " 
 
Data i miejsce organizowanej imprezy: 

3 lipiec- 31 sierpień 2017 roku 
Miejsce: Kieleckie Centrum Bilardowe "Contact" ul. Plac Moniuszki 2b 

 

Wypełnia zgłaszający:  

Imię: ...........................................................................................................................................................................  

Nazwisko: ................................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ...................................................................................................................................................  

(ulica, nr domu, miejscowość, kod)  

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………...  

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………...  

Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………...………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

1. Jako opiekun prawny osoby wskazanej powyżej, wyrażam zgodę na jej udział w zajęciach, jak również na 

przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Urząd Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe  

dla celów związanych  z przeprowadzeniem i promocją w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu 

oraz zamieszczenie na stronie internetowej  Urzędu Miasta Kielce oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Sportowego i 

jego profilu facebooka. 

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna / mojej córki /podopiecznego / podopiecznej pozwala na udział  

w zajęciach bilardowych.  

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu akcji  "W wakacje  Kielce grają w bilard"”,  która 

odbywa się w dniach 3 lipiec – 31 sierpień  2017 roku. Pełny regulamin dostępny na stronie www.bilard.kielce.pl  
 …………………………………...........................................................................................……...  
(nr PESEL i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć) 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ  

1. Oświadczam, że uczestniczę w zajęciach na własną odpowiedzialność oraz nie istnieją jakiekolwiek 

przeciwwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa w zajęciach  

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Akcji „W wakacje Kielce grają w bilard”, która 

odbywa się w dniach  4 lipiec- 31 sierpień  2017 roku w Kielcach. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Urząd Miasta Kielce i Świętokrzyskie Stowarzyszenie 

Sportowe  dla celów związanych z przeprowadzeniem i promocją ww. akcji w tym na ich opublikowanie w środkach 

masowego przekazu oraz zamieszczenie na stronie internetowej  Urzędu Miasta Kielce, Świętokrzyskiego 

Stowarzyszenia Sportowego  oraz profilu facebooka.  

 ..................................................................................................................................................................................... 

(czytelny podpis osoby pełnoletniej)  



 

 

REGULAMIN AKCJI 

W WAKACJE KIELCE GRAJĄ W BILARD 

1. Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Kielce i Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe. 

2. Zgłoszenie i wypełnienie deklaracji uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu akcji 

3. Zgłoszenia do akcji przyjmowane są bezpośrednio w miejscu jej organizacji: 

Kieleckie Centrum Bilardowe, Kielce ul. Plac Moniuszki 2b 

4. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00  w okresie  3 lipiec-31 sierpień 2017 roku  

. Całkowita odpowiedzialność za udział w zajęciach spoczywa na rodzicach i opiekunach prawnych dzieci. W 

przypadku osób pełnoletnich bezpośrednio na nich samych. 

6. Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.  

7. Uczestnik zajęć ma prawo do: 

- opieki instruktorskiej, 

- udziału w zajęciach sportowych  

- korzystania ze sprzętu sportowego dostępnego w KCK 

- udziału w grach i zabawach przewidzianych dla uczestników akcji. 

8. Uczestnicy akcji maja obowiązek: 

- przestrzegania regulaminu akcji oraz Klubu 

- podporządkowania się poleceniom wychowawcy  

- postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami etyki i kultury, 

- przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż. 

- natychmiastowego powiadomienia instruktora prowadzącego o zaistniałych problemach i wypadkach, 

- zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami prawnymi z programem i regulaminem akcji  

9. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko materialną odpowiedzialność ponoszą Rodzice/ Opiekunowie Prawni . 

10. Samowolne oddalenie się Dziecka lub  uczestnika od opiekuna lub z miejsca zajęć , nie wykonywanie poleceń 

instruktora, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem a w ostateczności wykluczeniem z 

udziału w zajęciach. 

11. Organizator akcji ma obowiązek do zapewnienia: 

- obsługi instruktorskiej na zajęciach 

- niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć  

- materiałów edukacyjnych do zajęć, 

natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach urazach lub 

problemach wychowawczych. 

12. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy pozostawione na zajęciach przez uczestników . 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć podyktowanych szczególnymi względami. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć uczestników akcji w celu autopromocji. 

15. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie regulaminy Stowarzyszenia oraz 

decyzje Instruktora prowadzącego zajęcia.  

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe  


