Załącznik nr 2 do Regulaminu Funkcjonowania i Naboru RRS

Umowa uczestnictwa w Regatowej Reprezentacji Szczecina

z dnia……………..
numer CZ/ …………………..
zawarta pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin, adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 8510309410,
reprezentowaną przez
Krzysztofa Łobodźca – Dyrektora Centrum Żeglarskiego, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.650.2019.KO z dnia 05.06.2019 r.
Zwaną dalej „RRS”
a
Imię i nazwisko……………………………………………, zamieszkałym(ą) w …………….….
…………………………………………………………………………………………………...…..…,
urodzonym(ą) w dniu …………………..……, posiadającym numer PESEL ………...……….…,
zwanym(ą) dalej w niniejszej umowie „Zawodnikiem”,
reprezentowanym(ą) przez………………………………………...………,
zamieszkałego(ą) w …………….................................................................................................

Regatowa Reprezentacja Szczecina działa w ramach Centrum Żeglarskiego – jednostki
organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin na podstawie zarządzenia Dyrektora jednostki, zgodnie
z jej statutem. Celem działania RRS jest udzielania pomocy najlepszym młodzieżowym
zawodnikom uprawiającym tę dyscyplinę w ich sportowym rozwoju, co przyczynić ma się do
odnoszenia przez nich sukcesów w rywalizacji krajowej i zagranicznej, w swoich klasach.
§ 1.
Przedmiot i czas trwania umowy
Przedmiotem umowy jest uczestnictwo Zawodnika w RRS. Umowa zostaje zawarta na czas
określony, to jest od dnia jej podpisania do dnia 31 października……………….r.
§ 2.
Prawa Zawodnika RRS
Zawodnik RRS zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania i Naboru Regatowej Reprezentacji
Szczecina ma prawo do :
a)
b)
c)
d)
e)

korzystania z oferty szkolenia RRS,
korzystania z oferty wyjazdów na regaty i zgrupowania w ramach RRS,
korzystania z infrastruktury lądowej Centrum Żeglarskiego.
korzystania w ramach RRS ze sprzętu sportowego, przekazanego do używania.
bezpłatnego nadzoru i doradztwa ze strony Trenera / Opiekuna RRS podczas zajęć,
treningów i wyjazdów organizowanych w ramach RRS,

f) reprezentowania i promocjiRRS i Miasta Szczecin.
§ 3.
Obowiązki Zawodnika RRS
Zawodnik RRS zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu Funkcjonowania i Naboru Regatowej Reprezentacji
Szczecina
b) przestrzegania Regulaminu Przystani Centrum Żeglarskie,
c) przestrzegania Regulaminu Zajęć Sekcji działających przy Centrum Żeglarskim w
Szczecinie,
d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
e) wykonywania poleceń Trenera, Koordynatora i instruktorów podczas zajęć,
f) dbałości o powierzony sprzęt sportowy, zgodnie z umową użyczenia,
g) aktywnego uczestnictwa i punktualnego stawiania się na zajęciach, treningach i
wyjazdach organizowanych przez RRS,
h) przykładania należytej staranności do swojego rozwoju w zakresie sprawności
fizycznej, wiedzy i umiejętności w zakresie żeglarstwa regatowego,
i) używania przekazanej mu oznakowanej odzieży i wyposażenia ratunkowego w
sytuacjach, kiedy możliwe jest promowanie Miasta Szczecina i RRS, w szczególności
podczas treningów, regat i zawodów.
j) uczestniczenia w tworzeniu materiałów promujących RRS i Miasto Szczecin.
§ 4.
Rozwiązanie Umowy
1. Każda ze stron uprawniona będzie do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca
kalendarzowego.
2. Wypowiedzenie umowy przez RRS poprzedzone zostanie wydaniem przez Komisję
złożoną z Koordynatora, Trenera i Dyrektora Centrum Żeglarskiego lub jego
przedstawiciela, decyzji w sprawie o wykluczeniu zawodnika z członkostwa w RRS, co
nastąpi, w szczególności w sytuacji gdy:
- Zawodnik zakończył karierę sportową
- Zawodnik notorycznie, lub bez poważnych powodów nie uczestniczy w zajęciach i
wyjazdach RRS
- Zawodnik nie przestrzega Regulaminu i innych umów dotyczących funkcjonowania RRS.

§ 5.
Zakres odpowiedzialności za Zawodnika
1. Podczas treningów, wyjazdów i zgrupować organizowanych przez RRS Zawodnicy
pozostają pod opieką organizatora.
2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia treningów podane zostaną w ogłoszonym planie
zajęć.
3. W przypadku wyjazdów miejsce i godzina zbiórki podane zostaną wcześniej do
wiadomości wraz z harmonogramem wyjazdu.

4. Za punktualne dotarcie Zawodnika na zajęcia i zbiórki odpowiada rodzic / opiekun
prawny.
5. Odbiór Zawodnika z zajęć i zbiórek musi nastąpić najpóźniej 15 minut po
zakończeniu zajęć lub wskazanym przez trenera / organizatora czasie.
6. W przypadku odbioru Zawodnika przez osoby trzecie lub w razie jego samodzielnego
powrót wymagane jest uprzednie przedłożenie pisemnego oświadczenia /
upoważnienie rodzica /opiekuna prawnego (załącznik nr 4)
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Centrum Żeglarskiego, przy czym strony w pierwszej kolejności będą dążyły do ich
rozwiązania na drodze polubownej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Załączniki do umowy stanowią:
1. Oświadczenie o orzeczeniu lekarskim.
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Centrum
Żeglarskiego w związku z działalnością RRS
3. Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku.
4. Oświadczenie / upoważnienie do odbioru Zawodnika.
5. Obowiązek informacyjny.

……………………..
Centrum Żeglarskie/ RRS

…………………………….
Opiekun Prawny w imieniu Zawodnika

Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Regatowej Reprezentacji Szczecina

Oświadczenie o orzeczeniu lekarskim.
Ja niżej podpisany …………………………………………………….………, jako prawny
opiekun małoletniego ……………………………………………………………………………..
oświadczam, że ……………………………………………………………., posiada ważne
orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa
regatowego, oraz że badania będą odnawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami i ważne
zawsze na czas trwania treningów i wyjazdów w ramach RRS.

...............................................................................................
(data i podpis Opiekuna Prawnego Zawodnika)

Załącznik nr 2do Umowy uczestnictwa w Regatowej Reprezentacji Szczecina
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Centrum
Żeglarskiego w związku z działalnością RRS
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich
danych osobowych i danych osobowych dziecka którego dotyczy oświadczenie w celach
związanych z działalnością Regatowej Reprezentacji Szczecina, zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. a
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88).

...............................................................................................
(data i podpis Opiekuna Prawnego Zawodnika)

Załącznik nr 3 do Umowy uczestnictwa w Regatowej Reprezentacji Szczecina
Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku.

1) Oświadczam że: na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam w
imieniu mojego małoletniego dziecka/Zawodnika zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
jego wizerunku, utrwalonego w związku z działalnością RRS, wraz z jego imieniem i
nazwiskiem lub bez nich, dla potrzeb:
a) wykorzystania w przygotowywanych przez Gminę Miasto Szczecin materiałach
promocyjnych lub reklamowych,
b) wykorzystania w materiałach promujących Gminę Miasto Szczecin, przygotowanych
przez inne podmioty, w tym w mediach, prasie żeglarskiej i materiałach promocyjnych
miasta Szczecin,
c) zamieszczenia na stronie internetowej Centrum Żeglarskiego i RRS oraz na portalu
społecznościom Facebook,
- w tym w zakresie:
i.

ii.

iii.
iv.

utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na:
nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
w sieci multimedialnej (w tym Internet),
zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na
kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową,
techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
metodą drukarską.
wyświetlania, publicznego odtwarzania, w taki sposób by każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

Zgoda odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie)
korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi (w tym nagrań, fotografii, etc.) na wszystkich
znanych polach eksploatacji.
...............................................................................................
(data i podpis Opiekuna Prawnego Zawodnika)

Załącznik nr 4 do Umowy uczestnictwa w Regatowej Reprezentacji Szczecina

Oświadczenie o odbiorze Zawodnika
Oświadczam, że moje dziecko
…………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

Z zajęć odbywających się zgodnie z planem i Harmonogramem RRS :
Przystań Centrum Żeglarskiego, basen SDS, Sala sportowa.*
1) odbierać będzie :

………………………………………………………………………………………………………..………………………
imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego osoby odbierającej

2) może wracać samodzielnie

……………………………………………….
Data i podpis prawnego opiekuna

…………………………………………
Data i podpis osoby odbierającej

*właściwe podkreślić.

Załącznik nr 5do Umowy uczestnictwa w Regatowej Reprezentacji Szczecina

Obowiązek informacyjny z art. 13
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
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Centrum
Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19 kod pocztowy 70-800, tel.
+48 91 4660 844, e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Żeglarskim w Szczecinie możliwy
jest pod adresem email iod@centrumzeglarskie.pl
3.

Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celach rekrutacji do Regatowej Reprezentacji
Szczecina oraz uczestnictwa w niej.

4.

Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,
numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy, e-mail, wyniki badań sportowych.

5.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być organy kontrolujące administratora,
firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorcy świadczący usługi dla Centrum Żeglarskiego na
potrzeby organizacji wyjazdów zawodników Regatowej Reprezentacji Szczecina w
Polsce i za granicą.

6.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

7.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia
umowy.

8.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9.

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Urzędu Ochrony Danych.

tj. Prezesa

10. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na obowiązujące przepisy. W razie nie podania powyższych danych
osobowych nie będzie przystąpienie do procedury podpisanie umowy wolontariatu.
11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

