Karta kwalifikacyjna uczestnika
zajęć ukierunkowanych na ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów
z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i STS Aves
w ramach programu- Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jako
próba wszechstronnego uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży wiejskiej
Miejsce realizacji: Basen “Garwolanka” w Garwolinie
A. Dane osobowe uczestnika
1. Imię i nazwisko ..................................................
2. Data urodzenia ...................................................
3. Adres zamieszkania ............................................
4. Telefon ...............................................................
5. Szkoła ................................................................

B. Opis projektu:

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka
wad postawy poprzez udział w zajęciach nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia oprócz celów stricte
sportowych będą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie
odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników. Projekt ma na celu próbę
wszechstronnego uaktywnienia sportowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci szkół podstawowych dla
klas IV-VIII . Pływanie korekcyjne w środowisku wodnym zalicza się do jednej z atrakcyjniejszych form
aktywności ruchowej. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone w wodzie wpływają odciążająco na
kręgosłup, minimalizują deficyt ruchowy, mają znaczenie w hartowaniu organizmu, działają rozluźniająco na
mięśnie, elongująco na kręgosłup, przez co pozwalają i ułatwiają na przyjmowanie poprawnej postawy ciała i
korygują istniejące wady postawy. Pływanie korekcyjne również nie polega na pokonaniu jak najdłuższego
dystansu, ale ma w pierwszej kolejności wpłynąć na poprawę stanu funkcjonalnego dziecka.

C. 
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w zajęciach sportowo- rekreacyjnych dla uczniów
odbywających się w ramach zadania - Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej jako próba wszechstronnego uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży.
D. Wyrażam zgodę na wykonywanie mojemu dziecku zdjęć podczas zajęć oraz wykorzystania ich
do umieszczenia na stronie internetowej STS Aves , oraz innych materiałach informacyjnych.
E. Zgoda na wizerunek.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do
celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
................................
Podpis rodzica/ców

Wszelkich informacji o zajęciach udziela koordynator projektu Marcin Staniszewski
tel.507 227 871
Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż: STS Aves Stoczek Łukowski.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STS Aves Stoczek Łukowski
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wypoczynku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do odwołania zgody;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

