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Karta zapisu dziecka 

„Sportowe lato z NOSiR-em 2021” 
 

1. Deklaruję udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

 

w akcji „LATO z NOSiR-em” w terminie (proszę zaznaczyć jeden termin) : 

 

28 czerwca – 2 lipca 2021 r. 

5 lipca – 9 lipca 2021 r. 

          12 lipca – 16 lipca 2021 r. 

19 lipca - 23 lipca 2021 r. 

W przypadku zainteresowania więcej niż jednym terminem, dziecko może zostać wpisane na 

listę rezerwową kolejnego terminu. Jakim?.......................................................................... 

2. Zobowiązanie dot. płatności: 

Zobowiązuję się wnieść opłatę w wysokości 100 zł.  

3. Informacja o dziecku 

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

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

Szkoła do której uczęszcza dziecko:…………………………………………………………………………………… 

PESEL dziecka:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Informacja o miejscu zbiórki 

Dojazd na zajęcia proszę zaznaczyć X w odpowiednich kratkach:  

 

We własnym zakresie na docelowe miejsce zajęć: hala NOSiR przy ul. Sportowej 66 w 

Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

Autokarem zapewnionym przez organizatora zajęć (w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi 

proszę wybrać poniżej lokalizację zbiórki, skąd ma zostać zabrane dziecko): 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza, ul. 
Bema 312. 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego w Modlinie Starym, ul. Szkolna 3. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 1. 
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5. Powrót dziecka po zakończonych zajęciach: 

 

We własnym zakresie. 

 

Autokarem zapewnionym przez organizatora (w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi proszę 

wybrać poniżej lokalizację, gdzie ma zostać odwiezione dziecko): 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza, ul. 
Bema 312. 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego w Modlinie Starym, ul. Szkolna 3. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 1. 

 

6. Informacje o dziecku istotne ze względu na bezpieczeństwo i komfort dziecka 

(przeciwskazania do udziału w poszczególnych rodzajach aktywności, problemy zdrowotne                      

i rozwojowe, alergie, jak znosi jazdę autokarem, czy nosi okulary itp.,) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Informacje o stanie zdrowia 

 

- Czy dziecko jest na coś uczulone? (niepotrzebne skreślić): tak / nie.  

Jeśli tak, należy podać na co:…………………………………………………………………………………………………………… 

- Czy dziecko w trakcie zajęć będzie przyjmowało jakieś leki? (niepotrzebne skreślić): tak / nie. 

Jeśli tak, należy podać jakie i kiedy: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Informację o  rodzicach / opiekunach prawnych 

Imiona i nazwiska rodziców, telefony kontaktowe, adresy mailowe:  

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczenie rodzica/ Opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zajęciach w ramach akcji 

„Sportowe lato z NOSiR-em 2021”. 

 

Data……………………………………            Czytelny Podpis rodzica ……………………………………………………….. 

 

 

Zgoda na samodzielny powrót 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na samodzielny powrót mojego dziecka po 

zakończonych zajęciach (niepotrzebne skreślić). 

 

 

Data ………………………………………          Czytelny podpis rodzica ……………………………………………………… 

 

 

Informacja o odbiorze dziecka 

 

Osobą odpowiedzialną za ewentualny wcześniejszy odbiór mojego dziecka z zajęć 

będzie*: (imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego):  

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data…………………………………….          Czytelny podpis rodzica…………………………………………………………. 

*Osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązane są do zapoznania się i podpisania klauzuli 

informacyjnej RODO i dostarczenie jej do organizatora przed rozpoczęciem turnusu. 
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Oświadczenia i zgody 

 

A. Oświadczam, że dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia 

udziału w zajęciach sportowych. 

Data……………………………………           Czytelny podpis rodzica…………………………………………………………. 

 

B. Wyrażam zgodę na wyjście mojego dziecka na plażę miejską (przy WOPR-ze) w 

ramach zajęć z instruktorem. 

Data……………………………………           Czytelny podpis rodzica…………………………………………………………. 

 

C. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

syna/córki zarejestrowany podczas realizacji „Sportowego lata z NOSiR-em” 

(Facebook, strona internetowa www.nosir.pl) Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystany tylko i wyłącznie 

w celu promocji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Data……………………………………             Czytelny podpis rodzica……………………………………………………….. 

 

D. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w tym danych 

szczególnych w ramach Lato Z NOSiR-em zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1 

Data…………………………………               Czytelny podpis rodzica………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało odmową zapisania dziecka na zajęcia akcji 
„Sportowe lato z NOSiR-em”. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kontakt z 

administratorem możliwy jest pod nr telefonu (22) 775 41 42. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com. 

3) Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, g  

ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych placówki w celu: 

a) realizacji zadań i obowiązków ustawowych i statutowych (Akcji „Sportowe lato z NOSIR-em”), 

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani oraz dziecka dane 

osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest NOSIR, 

innym, współpracującym z jednostką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, 

umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane 

są na podstawie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat 

liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani oraz dziecka dane 

przechowywane będą na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej 

z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na 

jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Pani oraz dziecka danych określają przepisy 

prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce. 

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

7) Pana/Pani oraz dziecka dane nie podlegają profilowaniu. 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z 

obowiązujących przepisów prawa. 

 
 
 

ZAPOZNAŁEM SIĘ  Z KLAZULĄ INFORMACYJNĄ                                     
 
……………………………………………………………………… 
 Data i podpis
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób upoważnionych do odbioru dziecka 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowodworski Ośrodek  Sportu i Rekreacji Kontakt z 

administratorem możliwy jest pod nr telefonu (22) 775 41 42. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com. 

3) Dane osobowe Pana/Pani w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru dokumentu 

tożsamości będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych w 

celu realizacji udzielonego upoważnienia; 

4) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane osobowe 

mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest NOSIR, innym, współpracującym z jednostką podmiotom, w tym: dostawcom usług 

technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację 

zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas udzielonego upoważnienia, Dane przetwarzane w celu 

dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów 

kodeksu cywilnego.  

6) Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym realizację upoważnienia (np. do odbioru 

dziecka z placówki) a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak takiej możliwości. Źródłem pochodzenia 

Pana/Pani danych jest upoważnienie udzielone przez przedstawiciela ustawowego dziecka.  

7) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana 

zgoda. 

8) Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu. 

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika 

z obowiązujących przepisów prawa. 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ  Z KLAZULĄ INFORMACYJNĄ                                     
 
……………………………………………………………………… 
 Data i podpis  
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Regulamin 

akcji „Sportowe lato z NOSiR-em 2021” w Nowodworskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 66. 

 
1) Organizator: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim 

przy ul. Sportowej 66. 

2) Cel akcji: Zapewnienie bezpiecznych warunków i właściwej opieki wychowawczej 

dzieciom w czasie „Sportowego lata z NOSiR-em 2021”. Propagowanie aktywnych form 

spędzania wolnego czasu wśród dzieci młodzieży. Integracja dzieci nowodworskich 

szkół podstawowych. Promocja bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku. 

Szerzenie poprzez zajęcia sortowe wartości takich jak: praca w zespole, solidarność, 

tolerancja, oraz stosowanie zasad fair-play. Uzupełnienie działań prowadzonych w 

ramach programu profilaktyki uzależnień. 

3) Koszt jednego tygodniowego turnusu to 100 zł/osobę. 

4) Obowiązują zapisy osobiste w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. 

Sportowej 66, pok. 105 (I piętro) z kompletem dokumentów: 

- kartą zapisu, 

- kopią legitymacji szkolnej dziecka, 

- dowodem wpłaty, 

- kompletem zgód i oświadczeń. 

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej http://nosir.pl 

5) Dokonanie wpłaty na konto nr: 27 8009 1062 0016 4207 2007 0001 z dopiskiem 

„Sportowe Lato z NOSiR-em 2021” podając imię i nazwisko osoby biorącej udział w 

zajęciach lub gotówką w momencie zapisu. 

      Czas trwania akcji: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, w terminach: 

28 czerwca – 2 lipca 2021 r.  

5 lipca – 9 lipca 2021 r.  

12 lipca – 16 lipca 2021 r.  

19 lipca - 23 lipca 2021 r.  

6) Miejsce realizacji: obiekty sportowe Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 66, możliwe jest również wyjście na plażę 

miejską (przy WOPR-ze). 

7) Uczestnicy akcji: dzieci i młodzież szkolna z nowodworskich szkół podstawowych z 

ważną legitymacją szkolną.  

8) Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę i będą miały 

charakter rekreacyjny. 
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9) Do zajęć sportowych dopuszcza się tylko tych uczniów, których rodzice (opiekunowie 

prawni) dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty (karta zapisu, komplet zgód i 

oświadczeń, kopia legitymacji szkolnej, dowód wpłaty).  

10)  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu akcji „Sportowe lato 

z NOSiRem 2021” i obiektów sportowych NOSiR oraz poleceń instruktorów, opiekunów 

i ratowników. 

11)  Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do podporządkowania się decyzjom i 

nakazom ratowników oraz pracowników NOSIR.  

12)  Za szkody wyrządzone w mieniu NOSIR przez niepełnoletnich uczestników akcji 

„Sportowe lat w NOSIR-ze 2021” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

13)  Każdy uczestnik akcji „Sportowe lato z NOSiR-em” ma obowiązek przestrzegania 

regulaminów, dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych 

przez organizatora, a także dbania o sprzęt i wyposażenie obiektów.  

14)  Uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się obowiązującym przepisom 

bezpieczeństwa, poleceniom instruktorów, opiekunów oraz ratowników a także 

okazywania szacunku i kultury wobec pozostałych uczestników i personelu NOSIR. 

15)  W przypadku niesprzyjających warunków (opady deszczu, wiatr), organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć.  

16)  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników 

„Sportowego lata z NOSiR-em”, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część 

turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach. 

17) Uczestnikom zabrania się samodzielnego opuszczania terenu NOSIR, samowolnego 

oddalania się od grupy podczas zajęć. Przywłaszczania cudzych rzeczy, posiadania i 

palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i używania 

środków odurzających. 

18) Zabrania się używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej 

wobec innych. 

19) Zabrania się noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania 

przedmiotów łatwopalnych, ostrych, materiałów pirotechnicznych i innych 

zagrażających bezpieczeństwu pozostałym uczestnikom akcji. 

20) Za nieprzestrzeganie regulaminu przewiduje się następujące kary: 

- upomnienie lub naganę udzieloną przez opiekuna lub instruktora, 

- usunięcie z zajęć na koszt rodziców lub opiekunów. 

21)  Honorowana jest Nowodworska Karta Familijna. 

22)  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 775 41 42 wew. 413 

23)  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 

……………………………………………. 

(data i podpis) 


