
 

REGULAMIN 

Aktywna Rodzina 

„Śladami tenisowych pasji i przyjaźni Janusza Kusocińskiego” 

-  zajęcia tenisowe dla dzieci, dorosłych, osób w podeszłym wieku i całych rodzin. 

   

1. Cel imprezy:  

Aktywna Rodzina -  „Śladami tenisowych pasji i przyjaźni Janusza Kusocińskiego” są to 

otwarte zajęcia tenisowe dla chętnych chcących nauczyć się gry w tenisa jak również 

doskonalić  swoje umiejętności tenisowe. Od kilkuletnich, dzieci które dopiero chcą się 

zapoznać z tym sportem i nauczyć do osób w podeszłym wieku , które poprzez grę w tenisa 

chcą podtrzymywać swoją sprawności fizyczną oraz dobry stan zdrowia. W trakcie zajęć 

uczestnicy zapoznają się również z postacią Janusza Kusocińskiego i jego związkiem z 

najwybitniejszymi polskimi tenisistami okresu międzywojennego z którymi uczestniczył w 

ruchu oporu w trakcie okupacji Warszawy. Zajęcia są prowadzone przez Instruktorów, 

wolontariuszy a także przeznaczone dla osób, które chcą doskonalić swoja grę samodzielnie.   

 

2. Uczestnicy 

 

- dzieci, 

 - młodzież,  

 - dorośli, 

 - osoby starsze po 60 roku życia 

 - rodzice z dziećmi. 

 

3. Miejsce  

 

Warszawa Korty klubu tenisowego „Warszawianka” ul. Piaseczyńska 71 

Zielona Góra Korty MOSIR Ul. Sulechowska 37 

Ożarów Mazowiecki Centrum Tenisowe Sportin Ul Szkolna 2a 

Łodź MKT Ul. Żeromskiego 117 

 

4.Termin 

 

Zajęcia będą się odbywać od 01 września 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku.  

W zależności od lokalizacji terminy zajęć i ilość godzin zajęć mogą się od siebie różnić.   

Jest to związane z dostępnością obiektów oraz zainteresowaniem uczestników zajęciami na 

danym obiekcie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Organizator 

 

Organizatorem Zajęć jest Fundacja Aktywni dla Polski  zwana dalej Organizatorem. 

 

5. Uczestnictwo 

 

Do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez fundację zostaną dopuszczeni Ci, którzy 

zgłoszą chęć swojego uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie  lub 

wypełnią kartę zgłoszeniową na kortach Klubu tenisowego gdzie odbywają się zajęcia. W 

przypadku wolnych miejsc uczestnik może zgłosić się do zajęć w dniu ich odbywania się u 

instruktora lub wolontariusza na 15 minut przed ich rozpoczęciem. Osoby niepełnoletnie do 

udziału w zajęciach  zgłasza opiekun prawny.  Organizator podzieli uczestników na  grupy: 

dzieci, dorośli, seniorzy, rodziny.   

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w treningach decydować będzie w 

pierwszej kolejności, który raz ktoś bierze udział w zajęciach. Pierwszeństwo maja osoby, 

które jeszcze nie brały w organizowanych przez Fundacje zajęciach i chcą w nich 

uczestniczyć po raz pierwszy. Jest to spowodowane tym, że prowadzone przez Fundację 

treningi maja dotrzeć do jak największej liczby osób gdyż głównym ich zdaniem jest 

promocja tenisa i zachęcanie jak największej liczby obywateli RP do aktywnego wypoczynku 

i regularnych treningów. Następnie o przyjęciu na zajęcia decydować będzie kolejność 

zgłoszeń.  Jednocześnie Organizator zastrzega możliwość zaproponowania udziału w 

zajęciach w innym dniu lub innej lokalizacji lub wpisać na listę rezerwową.  Udział w 

zajęciach jest bezpłatny. 

9.  Sprawy porządkowe 

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i  regulaminu obiektu oraz kulturalnego zachowania w trakcie trwania 

spotkań. 

Poprzez udział  w zajęciach  wszyscy uczestnicy  uznają, że przystępują do nich na własne 

ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę poniesioną 

przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania czy 

niedopatrzenia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w 

zajęciach tenisowych oraz oświadczenie opiekuna o braku przeciwskazań do udziału w tego 

typu treningach.  Osoby niepełnoletnie ćwiczą pod opieką instruktora lub wolontariusza 

ewentualnie rodzica.  

11. Piłki i trenażery 

Piłki i niezbędne do nauki gry trenażery w trakcie zajęć zapewnia Organizator. 

12. Zasady bezpieczeństwa w trakcie zajęć: 

Organizator prowadzi zajęcia według obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie 

zagrożenia epidemicznego, zapewniając odpowiednie do tego środki i procedury zgodnie z 

wytycznymi Ministra Zdrowia i PZT.  



 

13.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (zwanego dalej 

Rozporządzeniem) informuję, że:   

1.  administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywni dla Polski (dalej Fundacja) z 

siedzibą przy ul. Korkowej 137A/70 , 04- 549 Warszawa, adres mail – 

fundacja@aktywnidlapolski.pl ;  

2.  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji imprezy 

sportowej Aktywna Rodzina „Śladami tenisowych pasji i przyjaźni Janusza Kusocińskiego” 

3.  odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Fundacji w celu 

realizacji zadań edukacyjnych i  szkoleniowych,  współzawodnictwa  sportowego  w  kraju  i  

zagranicą,  organizacji  zawodów  sportowych  oraz pozostałych imprez organizowanych 

przez Fundację, a także działalności marketingowej Fundacji;  

4.  dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku z uwagi na konieczność 

prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników turniejów;  

5.  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  udostępnionych  przez  siebie  danych  oraz  

prawo  ich  sprostowania, żądania  usunięcia  i  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  

przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

6.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

7.  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Aktywni dla Polski 

jest dobrowolne.  

8.  ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym 

czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na 

adres fundacja@sktywnidlapolski.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy;  

9.  dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, 

płci, szkoły/klubu, oraz obszaru terytorialnego a konsekwencją  takiego  przetwarzania  

będzie  przypisanie  uczestnika  do  odpowiedniej  grupy treningowej.  

  

14.  OCHRONA WIZERUNKU  

 

Udział w wydarzeniu o nazwie Aktywna Rodzina „Śladami tenisowych pasji i przyjaźni 

Janusza Kusocińskiego” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie, przetwarzanie 

i publikację wizerunku w  rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim  i  

prawach  pokrewnych.  Uczestnik lub Jego opiekun prawny w przypadku nieletniego  wyraża  

zgodę  na,  nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez 

Fundację Aktywni dla Polski  wizerunku, uwiecznionego na zdjęciach i materiałach 

filmowych wykonanych w czasie wydarzenia.  

Wyraża zgodę,  aby  ww.  wizerunek  był  wykorzystywany  w szczególności  w  Internecie  

(m.in.  w  mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz Instagram), w 

telewizji komercyjnej i publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub 

drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i wizerunkowych 

związanych z zawodami i działalnością statutowa Fundacji Aktywni dla Polski.  

W tożsamym zakresie wyraża zgodę na wykorzystanie nagrania  głosu i łączenie takiego 

nagrania z innymi  utworami.  Uczestnik  w  myśl  powyższego  regulaminu    rezygnuję  

z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z  wizerunkiem uczestników eventu. 

Wyraża także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem,  i miejscowością;  

 

mailto:fundacja@aktywnidlapolski.pl


15.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Przystąpienie do zajęć sportowych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Poprzez uczestnictwo w zajęciach tenisowych wszyscy zawodnicy uznają, że przystępują do 

nich na własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą 

szkodę poniesioną przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, 

zaniedbania czy niedopatrzenia. Uczestnicy zgłaszając siebie lub dziecko do zajęć sportowych 

oświadczają, że nie ma  żadnych przeciwwskazań do ich udziału w wydarzeniu, w tym 

przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.  

1. Organizator zapewnia uczestnikom:  

a)    piłki do gry 

b) trenażery niezbędne do ćwiczeń 

c) opiekę instruktora lub wolontariusza 

2. Sprawy sporne będzie rozstrzygać organizator w porozumieniu z instruktorem 

prowadzącym zajęcia.  

3. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem mogą być wykorzystane przez 

prasę, radio i telewizję oraz w innych mediach.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone 

w trakcie zajęć. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz 

wprowadzenia ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości przed 

rozpoczęciem zajęć. 

 


