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REGULAMIN 

DZIECINIADA 2020 
 

1. Cel 

● Zachęcenie dzieci do uprawiania sportu oraz aktywnego spędzania czasu 

● Promocja MOSiR Rybnik, rybnickich klubów, stowarzyszeń, ciekawych miejsc na terenie Rybnika 

 

2. Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 

ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik 

tel. 32 42 278 37 wew. 22 

e-mail: dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com   /   www.mosir.rybnik.pl 

 

3. Data i miejsce 

Data: 2 – 30 listopada 2020 r. 

Miejsce: Teren Miasta Rybnik 

 

4. Zasady – udział w Dzieciniadzie polega na wykonaniu min. 6 z 9 zadań 

a. Każde dziecko po zarejestrowaniu i opłaceniu otrzymuje listę zadań, które wybrało do wykonania 

b. Zadania wykonuje się w domu lub na otwartej przestrzeni, a także w Halo Rybnik  

c. Każde dziecko ma do wykonania minimum 6 z 9 zadań. 

d. Forma zadań jest różnorodna, zawiera aktywności fizyczne, wspólny czas spędzony z rodzicami, 

kreatywność i rozwój społeczny. 

e. Po wykonaniu wybranych aktywności należy wysłać w jednej wiadomości e-mail: 

I. zdjęcia/filmy efektów zadań otwartych  

f. Po weryfikacji aktywności przez Organizatora (otrzymaniu maila zwrotnego) otrzymujecie wiadomość o 

sposobie odbioru nagrody. 

 

5. Zgłoszenia, odpłatność 

1. Impreza skierowana jest do dzieci w wieku 6-15 lat (rocznikowo –> 2014 – 2005). 

2. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie 

www.mosir.rybnik.pl do 31 października (sobota). Decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń – limit 100 osób. 

3. Odpłatność za Dzieciniadę wynosi 15 zł/dziecko. Opłatę należy uiścić po potwierdzeniu zgłoszenia.  

4. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

 

Wpłaty tylko PRZELEWEM (po otrzymaniu maila z  potwierdzeniem przyjęcia na listę uczestników) na konto: 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72 
bank: PKO BP SA, nr rachunku: 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617 
w tytule wpłaty należy wpisać: DZIECINIADA 2020 + Nazwisko i Imię uczestnika. 
 
 
5. Podczas zapisywania rodzic deklaruje jakie zadania otwarte wybiera.  

6. Należy wybrać minimum 6 zadań otwartych, aby otrzymać nagrodę.  

 

 

 

mailto:dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com
http://www.mosir.rybnik.pl/
mailto:dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com
http://www.mosir.rybnik.pl/
http://www.mosir.rybnik.pl/


 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik 
Dział Organizacji Imprez, tel. 32 42 27 839 wew. 22 

dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com   -   www.mosir.rybnik.pl  

 

6. Uczestnictwo  

1. Zapisanie się poprzez formularz jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem. 

2. Każdy uczestnik w trakcie wykonywania zadań powinien znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. W przypadku zadań których efekt trzeba wysłać na adres mailowy dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com, należy tego 

dokonać po zakończeniu wszystkich zadań i wysłać na koniec imprezy w jednym zbiorczym mailu. W tytule 

wiadomości należy wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA. 

 

7. Wygrane: 
1. Każdy kto zaliczy minimalną liczbę zadań (6) otrzyma drobny upominek. 

2. Dla najaktywniejszych uczestników przewidujemy dodatkowe upominki.  

 

8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, oraz możliwość wprowadzenia zmian. 

2. Każdy opiekun zobowiązany jest do zapoznania siebie oraz dziecka  z regulaminem przed rozpoczęciem imprezy. 

3. Każdy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać się i zatwierdzić w formularzu zapisów oświadczenie, 

stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

4. Każdy rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich / swojego dziecka danych 

osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy.  

5. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane 

uczestnika w postaci imię, nazwisko ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), a także dane uczestnika / 

rodzica w postaci: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, 

promocji imprezy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów.  Wizerunek (bez podania imienia 

i nazwiska) może być udostępniony na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie 

MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych 

oraz ich poprawiania. 

6. Zapisując się do udziału w imprezie rodzic/opiekun prawny akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie przesłanych do Organizatora zdjęć, filmów i prac oraz wizerunku jego dziecka utrwalonego 

w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich 

polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do pamięci 

komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez MOSiR Rybnik, udostępniania sponsorom oraz partnerom 

biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach MOSiR 

Rybnik, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz 

w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

7. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.                 

Regulamin – 26.10.2020 r.  
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Załącznik nr 1 
 

LISTA ZADAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM + HARMONOGRAM 
 

 

 

 

 

ZADANIA OTWARTE 

1. DZIECINIADOWY MISIEK – jak sobie wyobrażasz maskotkę 

DZIECINIADY? – konkurs na maskotkę, zwycięski rysunek 

przeniesiemy do rzeczywistości i każdy uczestnik otrzyma 

„żywy model” - gotowy rysunek należy wysłać na adres 

dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com do 15 listopada 2020 

r.  

2. CO WIESZ O… ? – quiz o obiektach, imprezach 

organizowanych przez MOSiR, a także ciekawostki 

związane z miastem Rybnik – link do quizu dostępny na 

stronie www.mosir.rybnik.pl w aktualności dot. 

Dzieciniady (https://forms.gle/PVMMVHvq6rYx4wJo6)  

3. DOMOWA AKTYWNOŚĆ – ćwicz razem z MOSiRem – 

uczestnik wykonuje ćwiczenia przygotowane na filmie 

z Biegu Wiosny 

 (https://www.youtube.com/watch?v=l8vjbEf1b_8) , 

rodzic dokumentuje ten fakt i wysyła zdjęcie/film na adres 

dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com  

4. W ZDROWYM CIELE, ZDROWY BRZUCH – dziecko wraz 

z rodzicem przygotowują razem zdrową przekąskę –  

dokumentacje w postaci zdjęcia/ filmu należy przesłać na 

adres dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com  

5. NA RATUNEK CZWORONOGOM – na 1 z 3 obiektów 

(Pływalnia YNTKA, Pływalnia AKWARIUM, BUSHIDO) 

należy przynieść karmę dla psów/kotów, kocyki, żwirek dla 

kotów – uczymy najmłodszych wspierania 

poszkodowanych zwierzaków, nadchodzi zima, trudny 

czas dla nich (w przypadku karmy nie najtańsze produkty, 

zazwyczaj są to chore zwierzaki, które potrzebują 

wartościowej karmy, dużo witamin i minerałów). 

6. PNIOWIEC – ciekawostki przyrodnicze 

7. LEŚNE SKARBY – idź na spacer do lasu i z darów lasu 

przygotuj pracę plastyczna nt. „Sportowy Listopad”, 

zdjęcie wyślij na adres 

 dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com 

8. HALO, HALO – GDZIE JESTEŚ? – przyjdź do Halo Rybnik 

i odkrywaj ciekawe miejsca Rybnika 

9. ZWIERZĘTA NA HAJDZIE – odkryj ciekawostki dot. 

Zwierząt podczas spaceru z rodzicami – zrób zdjęcie i wyślij 

na adres dzieciniada.mosirrybnik@gmail.com  
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Załącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  
DZIECINIADA 2020 – 2-30 LISTOPADA 2020 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku  

z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl (dalej jako „ADO”). 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem 

44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: imprezy@mosir.rybnik.pl, 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, stanu zdrowia,  zostały pozyskane 

bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad 

małoletnim. 

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji DZIECINIADY na podstawie: dla danych zwykłych oraz 

wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a – j), przy czym: prawnie 

uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest  obowiązek wynikający z  przeprowadzenia imprezy, wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Miasta Rybnik i MOSiR Rybnik przez organizatorów, 

współorganizatorów i sponsorów. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku,  personel obsługujący "Dzieciniadę" oraz Urząd Miasta 

w Rybniku. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko 

przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy 

przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane. 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność  zakwalifikowania uczestnika do udziału 

w DZIECINIADZIE.  

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Załącznik nr 3  - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) 
MAŁOLETNIEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ w DZIECINIADZIE 

 
My niżej wymienieni i niżej podpisani: 
 
(1) .................................................................................   
       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                                           
 
(2) .................................................................................   
       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                                           
 
wyrażamy zgodę na udział w dniach 2-30 listopada 2020 r.  w DZIECINIADZIE , naszego dziecka / podopiecznego* :  
 
........................................................................  ........................................................ 
           (Imię i Nazwisko)       (data urodzenia) 
spełniając warunki określone w Regulaminie imprezy: 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu DZIECINIADY, a tym samym w pełni 
akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.  

2.  Oświadczamy, iż biorące udział w imprezie nasze dziecko/ podopieczny* jest dopuszczone do udziału na naszą 
odpowiedzialność, mamy pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tej imprezy, które 
mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż dziecko/ podopieczny*  posiada dobry stan 
zdrowia i nie są nam znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału w DZIECINIADZIE, jak 
również jego stan zdrowia w pełni pozwala mu na udział w tej imprezie.  

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora DZIECINIADY (Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72),  dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i 
przeprowadzeniem DZIECINIADY. Jednocześnie wyrażamy zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na nasz adres e-mail 
(opiekunów) lub nr telefonu, informacji dotyczących DZIECINIADY.  

4. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną  DZIECINIADY,   przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych  zwanego RODO,  będącego załącznikiem do Regulaminu imprezy. 

5.  Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku naszego dziecka/ 
podopiecznego*, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez  Organizatora DZIECINIADY (Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie 
utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,  
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
3)  zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4)  publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
5)  zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, 

prezentacjach, bilbordach, 
6)  emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
7)  udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora 
w kontekście jego udziału w organizacji DZIECINIADY,  

8)  w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, informacji o DZIECINIADZIE.’ 
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6. Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem W DZIECINIADZIE naszego dziecka/ 
podopiecznego*  są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  
 

 
 
……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 2020 r.  
           (Miejscowość)                         (data: dzień/ miesiąc)  
 
 
 
(1) ………………………………………………………………………………… 
     ( Imię i nazwisko - czytelny podpis Opiekuna Prawnego / Rodzica) 
 
 
 
(2) ………………………………………………………………………………… 
     ( Imię i nazwisko - czytelny podpis Opiekuna Prawnego / Rodzica) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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