Regulamin zajęć ze wspinaczki skałkowej w ramach kampanii „Kraków w formie”.
I. ORGANIZATOR
Organizatorami zajęć sportowych są:
1. Gmina Miejska Kraków
Dane teleadresowe:
Gmina Miejska Kraków
Plac Wszystkich
Świętych 3-4 31004 Kraków
NIP: 676 101 37 17
e-mail: krakowwformie@um.krakow.pl
2. Klub Wysokogórski Kraków
Dane teleadresowe:
ul. Pędzichów 11/10A
31-152 Kraków
e-mail: kw@kw.krakow.pl
II.

CEL
Zajęcia ze wspinaczki skałkowej w plenerze mają zachęcić mieszkańców Krakowa do
rekreacji i aktywności fizycznej, w ramach miejskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej
„Kraków w formie”. Spotkanie z instruktorami i wspinaczami ma dać krakowianom
możliwość spróbowania swoich sił we wspinaczce.
Zajęcia obejmą krótki wykład na temat zasad wspinania i bezpieczeństwa, rozgrzewkę oraz
wspinanie. Zajęcia będą prowadzone przez instruktora wspinaczki skalnej Polskiego
Związku Alpinizmu z Klubu Wysokogórskiego Kraków.

III.
TERMIN I MIEJSCE
Zajęcia odbędą się 6 września 2021 roku (poniedziałek) w godzinach 16.00 do 19.00 na skałce
o nazwie "Strzelnica" w Uroczysku Sikornik. Link do miejsca w google maps:
https://goo.gl/maps/mEKEYXe2kXr7LBBb9.
Aby
zapewnić
uczestnikom
pełne
bezpieczeństwo, realizacja zaplanowanego wydarzenia,
warunkowana jest dobrymi
warunkami atmosferycznymi (brak opadów deszczu, suchość terenu). W przypadku złej
pogody wspinaczka zostanie przeniesiona na 8 września (środa) w godzinach 16.00-19.00.
Osoby zarejestrowane będą poinformowane o zmianie terminu (wymagana będzie ponowna
rejestracja).
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Zajęcia odbędą się grupach. Każda grupa rozpoczyna zajęcia o pełnej godzinie.
Organizator określa limit uczestników: 10 osób w grupie.
Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa na stronie internetowej
https://panel.kw.krakow.pl/wydarzenia oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
Lista zostanie zamknięta po osiągnięciu limitu uczestników.
Organizator prowadzi zapisy na listę rezerwową.
Pytania dotyczące organizacji zajęć można kierować mailowo na adres:
krakowwformie@um.krakow.pl.
W zajęciach sportowych mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (rodzic
lub opiekun zobowiązany będzie podpisać oświadczenie, wyrażające zgodę na udział
dziecka).
Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są stosować się do poleceń
instruktora oraz do ogólnych przepisów: regulaminu miejsca, w którym odbywać się będą

9.
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12.
13.
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V.
1.
2.

zajęcia, powszechnie obowiązujących przepisów dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Organizatora dotyczących
bezpieczeństwa związanego z aktualnie panującą sytuacją epidemiczną.
Osoby nie stosujące się do powszechnie obowiązujących zasad związanych ze stanem
epidemii oraz zagrażające innym uczestnikom wydarzenia mogą zostać wyproszone z
treningu.
W zajęciach sportowych mogą wziąć udział osoby, których stan zdrowia pozwala na
udział w zajęciach. Oceny swojego stanu zdrowia uczestnik dokonuje indywidualnie we
własnym zakresie.
Warunkiem uczestnictwa w treningu jest brak objawów, które mogłyby wskazywać na
zakażenie wirusem COVID-19 na 48h przed zajęciami (gorączka, kaszel, katar, złe
samopoczucie). W przypadku gdy uczestnik zauważy podczas treningu u siebie
jakiekolwiek niepokojące objawy pogorszającego się stanu zdrowia (podczas
aktywności) zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania treningu,
zawiadomienia trenera prowadzącego, a następnie rezygnacji z udziału w wydarzeniu.
Organizator nie zapewnia szatni i węzła sanitarnego.
Poziom trudności zajęć wspinaczkowych będzie dostosowany do danej grupy
uczestników na podstawie oceny instruktora. Zajęcia sportowe, jak każda forma
aktywności fizycznej, mogą wiązać się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie zajęć sportowych kontuzje uczestników.
Uczestnicy zajęć sportowych powinni posiadać strój i obuwie sportowe - adekwatne do
aktywności sportowej oraz do panujących warunków atmosferycznych.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Wydarzenie będzie utrwalane i rozpowszechniane za pomocą dźwięku i obrazu, na
podstawie czego będzie sporządzony film z wydarzenia i udostępniony we wszelkich
materiałach promocyjnych Krakowa, w tym w Internecie.
Udział w treningu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie
wizerunku utrwalonego podczas imprezy na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego,
magnetycznego, światłoczułego oraz technikami drukarskimi;
b) zwielokrotnianie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt. a;
c) wprowadzanie zwielokrotnionych nośników do obrotu;
d) najem i użyczenie;
e) publiczne udostępnienie nośników;
f) publiczne odtwarzanie;
g) nadawanie i reemitowanie telewizyjne;
h) wprowadzenie do pamięci komputera;
i) publiczne udostępnienie w sieciach komputerowych umożliwiające dostęp w
wybranym miejscu i czasie;
j) sporządzenie wersji obcojęzycznych.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane na stronie https://panel.kw.krakow.pl/wydarzenia .Dokładny
link do zapisów zostanie podany w komunikacie zapraszającym na spotkanie.
Organizator nie pobiera opłaty za uczestnictwo w zajęciach.

VI.
FINANSOWANIE
Koszty organizacji zajęć sportowych pokrywają organizatorzy.
VII.
1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorami Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym,
jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestników są:
a) Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-

b)

2.

3.

004 Kraków;
Klub Wysokogórski Kraków, z siedzibą przy ul. Pędzichów 11/10a, 31-152
Kraków.

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się kontaktować
uczestnicy: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail:
iod@um.krakow.pl.
W związku ze swoim zgłoszeniem na zajęcia sportowe dane osobowe uczestników,
a. w postaci wizerunku, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów), w celu podjęcia przez GMK działań promocyjnych,
informacyjnych i marketingowych;
b. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia –
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), w celu
realizacji procesu zapisu na zajęcia oraz przygotowania do zajęć.

Uczestnicy mają prawo do żądania od ADO:
4.1. dostępu do swoich danych osobowych;
4.2. udostępnienia danych;
4.3. sprostowania danych;
4.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5. Przekazane przez uczestników dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3; po tym czasie dane osobowe
uczestników będą przechowywane (o ile jest to niezbędne) przez okres wynikający z
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa, jeśli
przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem;
7. Przekazanie przez uczestników swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3. Niepodanie danych osobowych
będzie skutkować niemożliwością wzięcia udziału w zajęciach.
8. Odbiorcami przekazanych przez uczestników danych osobowych będą podmioty,
którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych
umów powierzenia przetwarzania – np. w związku z realizacją usług archiwizacji
dokumentów, czy zewnętrznej firmie prowadzącej zajęcia sportowe; dane uczestników
mogą zostać udostępnione innym organom administracji publicznej, organom kontroli,
organom wymiaru sprawiedliwości oraz sądom, na ich uzasadniony wniosek (zgodnie z
obowiązującymi przepisami).
9. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz do
organizacji międzynarodowych;
10. Przekazane przez uczestników dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
automatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
4.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W trakcie zajęć sportowych uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
Przystąpienie przez uczestników do zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
2. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu zajęć.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, u instruktora przed

zajęciami oraz na stronie internetowej Organizatora: www.krakow.pl

Kraków, 27 sierpnia 2021 roku

