
 
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z TENISA STOŁOWEGO 2022 

 

1. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.   

2. Celem zajęć jest udostępnienie możliwości gry w tenisa stołowego osobom w każdym 

wieku.   

3. Organizator w ramach zajęć zapewnia profesjonalnego instruktora tenisa stołowego.  

4. Do udziału w zajęciach uprawnieni są mieszkańcy miasta Opola. 

5. Organizator przewidział podwójną formę prowadzenia zajęć: 

- grupa turniejowa: dla osób zapisanych przed sezonem, które uiszczą opłatę wpisową w 

wysokości 100 zł 

- ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

- osoby zapisane do grupy turniejowej mają gwarancję udziału we wszystkich zajęciach 

w sezonie 

- osoby zapisane do grupy turniejowej są uprawnione do udziału w turniejach PING 

PONG KING 

- osoby zapisane do grupy turniejowej będą klasyfikowane i uprawnione do otrzymania 

nagród na koniec sezonu  

- bezpłatne zajęcia z tenisa stołowego 

- wszyscy chętni mają możliwość bezpłatnej gry po wcześniejszej rezerwacji pod 

numerem telefonu 664 135 700  

- ilość miejsc dla osób chcących skorzystać z zajęć bezpłatnie jest ograniczona, 

każdorazowo decyduje kolejność zgłoszeń lub dostępność miejsca  

 

6. Zapisy do grupy turniejowej rozpoczną się 3 sierpnia o godzinie 10 i zakończą 10 sierpnia 

lub w momencie zapełnienia wszystkich dostępnych miejsc.  

7. Zgłoszeń do grupy turniejowej dokonać można na dwa sposoby: 

- mailowo na adres a.ras@mosir.opole.pl 

- sms’em pod numerem telefonu 507 807 711 

8. Treść zgłoszenia do grupy turniejowej powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia 

oraz miejsce zamieszkania osoby, która będzie brała udział w zajęciach np. „Ja, Jan 

Kowalski, ur. 01.01.1980 r., zam. ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, zgłaszam się do udziału 

w zajęciach z tenisa stołowego w sezonie 2022/2023”. 

9. Osobę niepełnoletnią do udziału w zajęciach jest zobowiązany zgłosić opiekun prawny. 

Przed pierwszymi zajęciami konieczne jest dostarczenie do Organizatora oświadczenia 

podpisanego przez opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej o następującej treści: 
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„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zajęć Tenisa Stołowego 2022 i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę udział mojego dziecka w zajęciach 

organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.” 

10. Przesłanie zgłoszenia do udziału w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

11. Każde zgłoszenie otrzyma odpowiedź dot. zakwalifikowania się lub nie do udziału w 

zajęciach wraz z informacją na jaki numer konta należy przelać opłatę wpisową.  

UWAGA! PROSIMY NIE WPŁACAĆ OPŁATY WPISOWEJ DO MOMENTU ZWROTNEGO 

POTWIERDZENIA Z JASNĄ INFORMACJĄ O POTWIERDZENIU ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ 

UCZESTNIKA! 

12. Zapisany uczestnik jest zobowiązany dokonać opłaty wpisowej w nieprzekraczalnym 

terminie 31 sierpnia na numer konta podany w zwrotnym potwierdzeniu od organizatora. 

Brak opłaty wpisowej we wskazanym terminie będzie skutkował skreśleniem uczestnika z 

listy grupy turniejowej. 

13. Zajęcia odbywają się w galerii bocznej lodowiska Toropol w Opolu przy ul. Barlickiego 13, 

we wtorki i w czwartki w godzinach 16:00-18:00.  

14. Przebieg zajęć jest uzależniony od ilości chętnych do gry, każdorazowo decyduje o tym 

instruktor.  

15. Zajęcia odbywają się na udostępnionych stołach do gry w tenisa stołowego.  

16. W każdy ostatni wtorek miesiąca w ramach zajęć przeprowadzany jest Turniej PING 

PONG KING dla grupy turniejowej. 

17. Zasady korzystania z obiektu obowiązują zgodnie z Regulaminem Sztucznego Lodowiska 

Toropol, który jest dostępny na obiekcie.  

18. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie 

w zajęciach o charakterze sportowym.    

19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć oraz przesunięcia 

terminu turnieju PING PONG KING z przyczyn niezależnych.  

20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:  

• posiadania odpowiedniego stroju (strój sportowy) oraz obuwia zamiennego. 

• nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez obuwia zamiennego 

21. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz uwag 

instruktora. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe kontuzje w 

trakcie zajęć. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. 

Organizator również nie przewiduje ubezpieczenia NNW.  



 
 

23. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku pozyskanego w trakcie zajęć tenisa stołowego 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 Tenisa Stołowego, co 

stanowi zadanie realizowane przez administratora w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) 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 i 

rachunkowymi (Art. 6.1. lit. c) RODO). 

W ramach realizowanych rozgrywek grupy turniejowej informacje o wynikach zespołów oraz zawodników 

tych zespołów mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

organizatora. 

 

W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw 

trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o 

zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają 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.  

 

Państwa dane podawane przy zapisie oraz dane niezbędne do udokumentowania zgody na udział w 

przypadku osób niepełnoletnich będziemy przetwarzać przez okres organizacji „Zajęć Tenisa Stołowego 

2022”, a następnie będą one zniszczone. Dane podane dla celów rozliczeniowych będą przetwarzane 

przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i rachunkowego – do 6 lat. Wizerunek oraz 

informacje o wynikach 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. 

  

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu „Zajęcia z Tenisa Stołowego 2022”. 

Relacje i zdjęcia zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie 

wyrażone przez akceptację regulaminu „Zajęcia z Tenisa Stołowego 2022”. 
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