REGULAMIN RODZICA Akademii „Młoda GieKSa” GKS GieKSa Katowice S.A.
1. Postaram się dostarczać syna/córkę 15 minut przed treningiem.
2. Do momentu rozpoczęcia zajęć przez trenera odpowiadam za zachowanie swojego dziecka.
3. W przypadku nieobecności syna/córki na treningu powiadomię o tym trenera. Jeżeli nie będzie
informacji (w formie telefon, sms lub mail) w przeciągu dwóch tygodni, zawodnik jest skreślony z listy bez
prawa ponownego przyjęcia do klubu.
4. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z synem/córką oraz będę stał/a w odległości kilkunastu metrów
od miejsca treningu. Umożliwi to dziecku lepszą koncentracje na zajęciach.
5. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania wskazówek mojemu dziecku, ponieważ
mam zaufanie do trenera prowadzącego.
6. W czasie rozgrywania meczów powstrzymuje się od komentarzy, krytyki lub innych epitetów w
stosunku do rodziców, kibiców i trenera z drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących mecz.
7. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych przebywam na trybunach po przeciwnej stronie
niż trener z zawodnikami, jeżeli jest to możliwe ze względów organizacyjnych.
8. Jako rodzic mam prawo do oceny trenera (ankieta) podczas spotkań z zarządem odbywających się po
każdej rundzie rozgrywkowej.
9. W przypadku meczów, turniejów rozgrywanych na wyjeździe nie przebywam podczas przejazdu
w busie /autobusie/ wraz zawodnikami, kierownikiem oraz trenerem.
10. Do 10 dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za szkolenie według aktualnej
stawki w danej grupie bez względu na liczbę obecności na zajęciach. Wpłaty należy dokonywać na konto
Fundacji „Sportowe Katowice”.
11. Opłata za szkolenie nie jest tylko odpłatnością za zajęcia. Środki te są dopełnieniem całości budżetu
klubu. Pozwalają one na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych i utrzymaniem trenera.
W momencie kiedy jest taka konieczność za wszystkie dodatkowe koszty zajęć sportowych i innych
(turnieje, obozy, badania lekarskie) będą dodatkowo ponoszone przeze mnie na podstawie preliminarzu.
Wpłaty dokonywać będę bezpośrednio przed wyjazdem u trenera lub kierownika drużyny.
12. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (deklaracja członkowska,
aktualna karta badań). Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach
i w turniejach (wymóg Ustawy o Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko, zobowiązuję się do
pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Nie stosowanie się rodziców do powyższego regulaminu spowoduje zawieszenie zawodnika w meczach
i turniejach.
2. Powtarzające się zawieszenia zawodnika spowodują skreślenie go z listy zawodników.
W realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 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, tzw. RODO, informujemy, że:
Administratorem danych Państwa oraz Państwa dzieci jest Fundacja „Sportowe Katowice” z siedzibą przy
ul. Bukowej 1A, 40-108 Katowice.
Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków związanych z
przyjęciem do GKS GieKSa Katowice S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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, tzw. RODO, tj. na podstawie deklaracji członkowskiej oraz stosowanych
regulaminów.
Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym z zakresu ochrony danych
osobowych pracownikom/współpracownikom Administratora , którzy muszą posiadać do nich dostęp w
celu wykonania swoich obowiązków.
Państwa dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacja praw i obowiązków zawodnika GKS GieKSa
Katowice S.A.
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia nowego członka zawodnika do GKS „GieKSa” Katowice S.A. W tym przypadku podania danych osobowych jest
obowiązkowe.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejska ani wykorzystywane w procesach
profilowania.

