
REGULAMIN SZKÓŁKI NAUKI JAZDY NA ŁYŻWACH 

 

1. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, szkółka łyżwiarstwa Piruette 

Opole oraz MUKS Orlik Opole.  

2. Celem szkółki jest nauka jazdy na łyżwach.  

3. Organizator w ramach szkółki zapewnia zajęcia profesjonalnych trenerów reprezentujących 

poszczególne dyscypliny. 

4. W szkółce mogą wziąć udział dzieci w wieku: 

- szkółka hokejowa – od 5 do 8 lat 

- szkółka łyżwiarstwa figurowego – od 5 do 7 lat 

5. Zajęcia będą się odbywały na sztucznym lodowisku „Toropol”  w Opolu przy ul. Barlickiego 13, 

45-083 w środy od godz. 17.45 do 18.30 w terminach:  

od 2.10.2019 do 4.12.2019. 

6. Koszt zajęć będzie wynosił 1 zł brutto od osoby za jednorazowe zajęcia, z obowiązkiem 

wykupienia pakietu 10 zajęć w wysokości 10zł brutto. Opłata będzie uiszczana jednorazowo za 

10 zajęć, przed pierwszymi zajęciami w kasie lodowiska. Dowód wpłaty będzie podstawą do 

wzięcia udziału w zajęciach. 

7. Szkolenie będzie prowadzone w dwóch dyscyplinach: jazda figurowa na lodzie oraz hokej na 

lodzie.  

8. Zajęcia będą prowadzone w dwóch zamkniętych grupach: 20 osób w łyżwiarstwie figurowym 

oraz 30 osób w hokeju na lodzie. O zapisie do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Lodowisko zostanie podzielone na dwie tercje, po jednej dla każdej z dyscyplin. 

10. Uczestnicy szkółki wchodzą na lód wyłącznie pod opieką trenera. Pozostałe zasady korzystania z 

obiektu obowiązują zgodnie z Regulaminem korzystania z lodowiska który jest dostępny na 

obiekcie sztucznego lodowiska „Toropol”. 

11.  Na szkółkę mogą być zapisane wyłącznie dzieci, których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie 

w zajęciach o charakterze sportowym. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych. 

13. Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia 

dziecku: 

· odpowiedniego ubioru, 

· punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia, 

· kasku w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia. 

14. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez 

nadzoru, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Organizator, w ramach szkolenia, nie zapewnia uczestnikom łyżew. 

16. Na terenie sztucznego lodowiska „Toropol” w godzinach prowadzonych zajęć będzie działała 

wypożyczalnia łyżew. Cennik wypożyczenia łyżew jest dostępny na lodowisku. 

17. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lodzie oraz uwag trenerów. 

18. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, zostaną usunięte z tafli. 

19. Ze względu na specyfikę zajęć, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 

wypadki, a nauka jazdy jest prowadzona na wyłączne ryzyko opiekunów prawnych. 

20. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.  



21.  Każdy etap obejmuje 10  godzin lekcyjnych  nauki jazdy.  

22. Dzieci wyróżniające się w danej dyscyplinie, będą miały możliwość przejścia do profesjonalnego 

klubu - jazdy figurowej lub hokeja. O zakwalifikowaniu się do klubu decyduje trener. 

23. Zapisy prowadzone będą wyłącznie w dniu 23.09.2019 od godziny 10:00 pod adresem 

mailowym:  

L.babik@mosir.opole.pl 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice zakwalifikowanych dzieci zostaną powiadomieni mailowo 

i telefonicznie. Po wyczerpaniu limitu zapisów, zgłoszenia nie będą przyjmowane. W zgłoszeniu 

należy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, telefon kontaktowy do rodzica(opiekuna) i 

sekcja na którą dziecko będzie uczęszczać (hokej lub jazda figurowa). 

24. Zapis i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą na  utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku dziecka pozyskanego w trakcie zajęć Szkółki Jazdy na łyżwach 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w celu promocji swojej działalności zgodnie z 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.      

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy 

Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji zajęć Szkółki Jazdy na łyżwach co 

stanowi zadanie realizowane przez administratora w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO) oraz w celu 

wykonania zawartej umowy (6.1. lit. b) RODO), Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji 

naszej działalności prowadzonej w ramach zadań realizowanych w  interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). 

Dane związane z rozliczeniami płatności przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych 

z przepisami podatkowymi (Art. 6.1. lit. c) RODO). 

Państwa dane w zakresie wizerunku mogą być publikowane na portalach społecznościowych, czyli także 

przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas portale korzystają z mechanizmu Tarczy Prywatności UE-

USA, który gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o działalności 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, 

w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

serwis IT.  

Dane mogą być również udostępniane współorganizatorom zajęć, tj. szkółce łyżwiarstwa Piruette Opole oraz MUKS 

Orlik Opole. 

Państwa dane będą przetwarzane dla celów rozliczeniowych przez okres wymagany przepisami prawa 

podatkowego. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do 

momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu.  

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach. 


