REGULAMIN ZAJĘĆ
SAMOOBRONA W SYSTEMIE KRAV MAGA
Samoobrona w systemie Krav Maga to propozycja zajęć skierowana do osób,
które chcą zyskać pewność swoich reakcji w niebezpiecznej sytuacji i jednocześnie
popracować nad ogólną kondycją fizyczną.
I Informacje podstawowe
1. Organizatorzy: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku oraz
KRAVMED Maciej Święcichowski.
2. Samoobrona w systemie Krav Maga to cykl 10 zajęć, zakończonych egzaminem i
certyfikatem potwierdzającym jego zdanie.
3. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Do egzaminu może podejść każdy pełnoletni uczestnik, bez względu na liczbę
odbytych treningów. Podczas egzaminu będą liczyły się umiejętności praktyczne.
5. Godziny w jakich odbywają się zajęcia: 19:15-20:45
6. Terminy poszczególnych zajęć:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

20 października
27 października,
3 listopada,
10 listopada,
17 listopada,
24 listopada,
1 grudnia,
8 grudnia,
15 grudnia,
22 grudnia (egzamin).

7. Miejsce zajęć: Hala Sportowa, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.
8. Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują na nie zapisy.
9. Ze względu na stan epidemiczny każdorazowo udział w zajęciach należy potwierdzić na
portalu elektronicznezapisy.pl. Link do zapisów będzie publikowany w wydarzeniu na
FB i na stronie internetowej na tydzień przed każdymi zajęciami.
10. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Dodatkowo
oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do ich udziału w
treningu.
11. Obowiązek noszenia maseczek ochronnych nie obowiązuje podczas ćwiczeń, ale
należy go przestrzegać przemieszczając się w holu przed rozpoczęciem zajęć i po ich
zakończeniu.
12. Zgłoszenie do udziału w zajęciach jest równoznaczne z:
a. akceptacją niniejszego regulaminu,

b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby
organizacyjne zajęć;
c. wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęć oraz wykorzystanie wizerunku
wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych zajęć na stronach
internetowych, w mediach społecznościowych i mediach klasycznych.
II Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnicy powinni ćwiczyć w wygodnym, luźnym stroju.
Obowiązuje obuwie sportowe na zmianę.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz interpretacji regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu zajęć w
obliczu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii.
6. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
III Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów 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
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Centrum
Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, z siedzibą przy ul. Leśnej 6, 62-004
Czerwonak przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestników
turnieju, jak również informuje o przysługujących uczestnikom turnieju prawach z tym
związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w
Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (dalej: „AKWEN”), e-mail:
p.stanczak@akwenczerwonak.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@akwenczerwonak.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
turnieju - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ochrony przed potencjalnymi roszczeniami – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zapewnienia komunikacji z Panią/ Panem - na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO, realizacji obowiązków prawno-podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, publikacji list startowych – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez
Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania realizowanego na Podstawie
Pani/ Pana zgody, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: dostawcom systemów i usług IT, z
którymi współpracuje Administrator, zewnętrznym kancelariom prawnym, firmom
świadczącym usługi doradcze oraz audytorskie, bankom, podmiotom wspierającym organizację
wydarzenia, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu:
Urzędom Skarbowym, Sądom, Komornikom.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
zawodach. Podanie danych w celu publikacji list startowych jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie będzie skutkować brakiem publikacji danych na liście startowej. Podanie danych w
celu otrzymywania informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Administratora
jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem otrzymywania tego typu
informacji.
7. Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą
profilowane.
8. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo
sprzeciwu w zakresie wyznaczonym przepisami obowiązującego prawa.
9. Ponadto, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:
KRAVMED, Maciej Święcichowski, tel. 531 681 641
CRKF AKWEN, e.mail: m.witkowska@akwenczerwonak.pl,
Oficjalny serwis internetowy zajęć: www.akwenczerwonak.pl,
Media Społecznościowe: www.facebook.com/akwenczerwonak

