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REGULAMIN treningów lekkoatletycznych 
Ziółkowska Team 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Uczestnictwo w zajęciach rozumiane jest jako czynny udział w zajęciach lekkoatletycznych organizowanych 
jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej. Celem zajęć jest wypracowanie lub poprawienie kondycji 
fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich 
poziomach. Zajęcia będą odbywały się przez cały rok na obiektach zewnętrznych – stadionie, boisku, Orliku.      
W okresie zimowym zajęcia mogą odbywać się na hali/sali gimnastycznej. 

1.2. Firma Ziółkowska Team z siedzibą przy ul. Mostowej 10b, 62-022 Rogalinek, działa na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Ziółkowska Team organizuje m.in. 
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51Z). Firma posiada wpis 
do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod numerem 918. 
  
1.3. Zapisanie dziecka na zajęcia lekkoatletyczne organizowane przez Ziółkowska Team  jest jednoznaczne             
z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) 
oraz klauzulą informacyjną RODO przez rodzica/prawnego opiekuna. Klauzula  informacyjna RODO  jest 
integralną częścią niniejszego regulaminu. 
  
§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA 
 
2.1. W zajęciach lekkoatletycznych prowadzonych przez firmę Ziółkowska Team mogą uczestniczyć dzieci            
w wieku 7- 14 lat za zgodą rodziców, prawnych opiekunów. 
  
2.2. Zapisu na wybrane zajęcia lekkoatletyczne można dokonać poprzez formularz na stronie: 
www.ziolkowskateam.pl  w sekcji: „Treningi lekkoatletyczne dla dzieci”. 

2.3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.  

2.4. Umowa zawierana jest od pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć do końca roku szkolnego z możliwością 
miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w ciągu roku 
szkolnego i podpisania umowy od dnia przystąpienia do treningów. 
 
§3 OPŁATY 
 
3.1. Opłaty za zajęcia lekkoatletyczne pobierane są z góry za cały miesiąc. Wpłat należy dokonywać do 10-go 
dnia danego miesiąca. W przypadku gdy dziecko zostanie zapisane w trakcie miesiąca treningowego, opłata 
zostanie naliczona proporcjonalnie do pozostałych dni miesiąca, licząc od dnia zapisu. 

3.2. Opłatę za zajęcia lekkoatletyczne  można dokonać przelewem na numer konta w Santander S.A.: 
32 1090 1450 0000 0001 4751 8152.    
Dane firmy: Ziółkowska Team Joanna Ziółkowska, ul. Mostowa 10b, 62-022 Rogalinek. 

3.3. Miesięczna opłata za zajęcia wynosi:  
- trening 2 x w tygodniu 60 minut – 140 zł 
- trening 1 x w tygodniu 60 minut – 100 zł 
- trening 1 x w tygodniu 45 minut – 75 zł 
 
Zniżka dla Rodzeństwa: 
- trening 2 x w tygodniu 60 minut – 110 zł 
- trening 1 x w tygodniu 60 minut – 80 zł  
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Pierwsze zajęcia są nieodpłatne, zapoznawcze i nie wiążą się z deklaracją udziału w zajęciach. 

3.4. Dzieci, które dołączają do grupy i zadeklarują swój całoroczny udział otrzymują jednorazowo w cenie zajęć 
rocznych koszulkę lekkoatletyczną (obowiązuje od zapisów od września 2022). W przypadku 
dołączenia do grupy w późniejszym terminie istnieje możliwość zakupu koszulki w promocyjnej cenie. 
  
3.5. Treningi lekkoatletyczne odbywają się wyłącznie w czasie roku szkolnego z wyłączeniem ustawowych dni 
wolnych.  W czasie wakacji letnich i zimowych zajęcia NIE ODBYWAJĄ SIĘ i nie są wówczas pobierane ŻADNE 
OPŁATY. Miesięczny koszt zajęć jest uśredniony dla całego roku.  
  
3.6. Nieobecność dziecka na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu lub potrącenia opłaty. Każdą nieobecność 
można odrobić w dowolnej lokalizacji, w dowolnym terminie bez żadnej dodatkowej opłaty. 
 
3.7. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka związanej z długotrwałą chorobą, hospitalizacją należy 
poinformować organizatora zajęć, ustalić indywidualną formę opłaty i odrobienia zajęć przez dziecko.  

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 
 
4.1. Dzieci przychodzą/przyjeżdżają na zajęcia punktualnie.  
  
4.2. Przed treningiem sprawdzana jest obecność uczestników. 
  
4.3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego adekwatnego do warunków 
pogodowych oraz do posiadania wody, napoju co najmniej 0,5l.  
  
4.4. Firma Ziółkowska Team zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z 
grafikiem obowiązującym w danym miesiącu. 
  
4.5. W przypadku nieobecności prowadzącego (choroba, przypadki losowe) zostanie zorganizowany Trener na 
zastępstwo lub Rodzice zostaną poinformowani o odwołaniu zajęć (w przypadku niemożności odpracowania 
zajęć Rodzice otrzymają na koniec roku rozliczenie i zwrot nadpłaconej kwoty). 
  
§5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 
5.1. W związku z aktualną sytuacją pandemii wirusa COVID-19, każdy uczestnik deklaruje że: 
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach lekkoatletycznych; 
- jest świadomy ewentualnego zagrożenia związanego z kontaktem z innymi osobami w grupie. 

5.2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe. 
 
5.3. Aktualne lokalizacje oraz terminy zajęć znajdują się na stronie www.ziolkowskateam.pl . 
 
5.4. Firma Ziółkowska Team może wytypować Reprezentację spośród najzdolniejszych dzieci w wieku 13-15 lat 
do udziału w treningach klubowych MKS Juvenia Puszczykowo. 

5.5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

§6 KLAUZULA INFORAMCYJNA RODO 

6.1. Właścicielem ziolkowskateam.pl i Administratorem Twoich danych osobowych jest Ziółkowska Team 
Joanna Ziółkowska z siedzibą przy ul. Mostowa 10b, 62-022 Rogalinek,  NIP 777 24 34 185, 
REGON: 301006679, e-mail: joanna@ziolkowskateam.pl (dalej Administrator). 
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6.2. Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji. 

6.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwane dalej RODO, a także innymi przepisami 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych. 

6.4 Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów korzystających z 
usług serwisu stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

6.5. Twoje dane osobowe przetwarzamy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a - c RODO) w celu: 
a. świadczenia usług zgodnie z zawartą umową; 
b. możliwości skorzystania z oferty i obsługi zapytań; 
c. rozliczenia płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi; 
d. prowadzenia działań marketingowych na podstawie wyrażonej zgody np. dla możliwości 

wykorzystania wizerunku dziecka do celów informacyjnych czy promocyjnych wykorzystywanych w 
mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.ziolkowskateam.pl; 

e. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości. 

6.6. Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres 
poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, inne dodatkowe, a ważne informacje o dziecku 
przekazane przez jego rodzica/opiekuna. 

6.7. Administrator może także przetwarzać dane osobowe (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym ustalania, 
dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami czy innymi 
organami państwowymi. 

6.8. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z 
treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z 
wykonaniem zawartej umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 
przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem 
wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. 
Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne. 

6.9. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, którym udostępnienie jest konieczne ze 
względu na prawidłową realizację usług, a świadczącym na rzecz naszej firmy usługi m.in. pocztowe, 
przewozowe, kurierskie, prawne, bankowe, informatyczne, kadrowo-płacowe, rachunkowe i księgowe, 
analityczne, marketingowe (w szczególności social media). 

6.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą podlegały profilowaniu. 

6.11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na jaki została udzielona zgoda 
(np. wykonania umowy, zakupu usług, wysyłki drogą elektroniczną informacji reklamowych i marketingowych), 
jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub 
wymagają dalszego przetwarzania danych np. w celu rozpatrywania skarg czy dochodzenia roszczeń związanych 
z zawartymi umowami lub świadczeniem usług. 

6.12. Udostępnienie i przekazanie danych osobowych przez Klientów korzystających z naszych usług jest 
dobrowolne i jest związane z realizacją świadczonych usług, na które Klient wyraził zgodę oraz realizacją 
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zawartych umów z zastrzeżeniem, iż brak zgody na przekazanie i przetwarzanie danych może wiązać się z 
utrudnieniami w prawidłowej realizacji usług bądź nawet uniemożliwić realizację usług czy zawarcie umowy. 

6.13. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

6.14. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych 
osobowych. 
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