
REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH REALIZOWANYCH       

    W RAMACH PROJEKTU  

„100 ORLIKÓW NA NASTĘPNE STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI- ŚLADAMI WIELKICH 

SPORTOWCÓW” 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych przez Fundację Orły Sportu, zwany 

dalej Regulaminem.  

                                                                           Rozdział I  

                                                              Postanowienia ogólne  

  1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a. Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundację Orły Sportu  

b. Uczestnikach – należy przez to rozumieć Seniorów, osoby dorosłe, rodziny i rodziny z dziećmi 

c. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „100 Orlików na następne stulecie Niepodległości 

– śladami wielkich sportowców” 

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Sportowe Wakacje +” (zadania z 

zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych)  i dofinansowany 

ze środków pochodzących z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

                                                                  Rozdział II  

                                                            Cele zadania 

1. Zwiększenie świadomości społecznej o dobroczynnym wpływie aktywności sportowej na 

świeżym powietrzu na wzmocnienie odporności organizmu i poprawę stanu zdrowia. 

2. Propagowanie aktywnego stylu życia oraz udział w bieżących zajęciach, które pozwolą zadbać 

o formę. 

3. Zwiększenie popularności Nordic Walking oraz innych gier i zabaw prezentowanych przez 

animatorów/instruktorów i wolontariuszy jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego 

wśród dzieci, rodzin, dorosłych i osób starszych.  

4. Zwiększenie wiedzy na temat wpływu diety na zdrowie i kondycję dzieci, młodzieży i osób 

starszych oraz utrwalenie nawyków dbania o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.  

5. Poznanie na większą skalę historii regionu i postaw sportowców w walce o niepodległość. 

6. Zbudowanie nawyku w rodzinach wspólnego aktywnego spędzania czasu wolnego oraz 

umocnienie więzi rodzinnych w trakcie wspólnych zajęć sportowych.  

7. Zahamowanie niekorzystnych zmian w modelu spędzania czasu wolnego z biernego na aktywny 

oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i nałogom wśród dzieci i młodzieży. 

8. Promowanie obiektów typu ORLIK jako bazy do wszechstronnego wykorzystania w różnych 

formach aktywności fizycznej. 

 

 

 

 



                                                      Rozdział III 
 

                                                  Warunki rekrutacji i umowy 

1. Do projektu „100 orlików na następne stulecie Niepodległości - śladami wielkich sportowców” 

zakwalifikowanych zostanie 100 animatorów/instruktorów w 16 województwach, którzy 

przeprowadzą zajęcia na obiektach sportowych powstałych w ramach projektu Moje Boisko 

Orlik 2012.  

2. Rekrutacja animatorów/instruktorów i tym samym Orlików do projektu odbędzie się za 

pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Orły 

Sportu. Informacja o rekrutacji zostanie opublikowana na stronie www.orlysportu.pl oraz 

portalu społecznościowym Facebook. O dostaniu się do projektu zadecyduje kolejność 

zgłoszeń. 

3. Pierwszeństwo w rekrutacji mają animatorzy zatrudnieni na Orlikach. 

4. W projekcie może brać udział 1 animator/instruktor z 1 Orlika. 

5. Z zakwalifikowanym animatorem/instruktorem zostanie podpisana umowa zlecenie na 

zorganizowanie i przeprowadzenie 12 zajęć sportowo-rekreacyjnych w terminie 14.09-

20.11.2021. 

6. Każdy z animatorów/instruktorów zrekrutuje min. 12 uczestników na każde zajęcia sportowo-

rekreacyjne w terminie od 14.09.2021 do 20.11.2021r.  

7. Uczestnicy zajęć muszą należeć do jednej z grup: seniorzy, osoby dorosłe, rodziny, rodziny z 

dziećmi. 

8. Zrekrutowani animatorzy/instruktorzy przeprowadzą lokalną akcję promującą zajęcia za 

pośrednictwem FB, lokalnych stron internetowych, lokalnych mediów, plakatów, banerów, itp 

(plakaty i banery dostarczy Organizator).   

9. Zakwalifikowani animatorzy/instruktorzy zrekrutują minimum 2 wolontariuszy wspierających 

realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, z którymi zostanie podpisane porozumienie 

wolontarystyczne na realizację łącznie min. 48 godzin świadczenia wolontarystycznego. 

10. Harmonogramy zajęć na poszczególnych orlikach opracowują animatorzy/instruktorzy. 

11. Zmiana harmonogramu w trakcie projektu musi nastąpić po wcześniejszym pisemnym (e-mail) 

poinformowaniu Organizatora. 

12. Wynagrodzenie animatora/instruktora w ramach projektu wyniesie 2 000,00 zł brutto i 

zostanie wypłacone na podstawie przesłanej  kompletnej dokumentacji z realizacji projektu tj. 

listy obecności na wszystkich zajęciach, karty czasu pracy animatora/instruktora, podpisanych 

porozumień  wolontarystycznych i kart rozliczających wykonane świadczenie 

wolontarystyczne, fotorelacji z każdych zajęć (min. 2 zdjęcia) wraz z opisem przeprowadzonych 

zajęć, opisu przeprowadzonych lokalnie działań promocyjnych oraz prawidłowo wypełnionego 

i podpisanego rachunku/faktury. 

 

                                                   Rozdział IV 

                                                 Organizacja zajęć 

1. Zajęcia sportowe mają charakter otwarty dla Uczestników i nie wymagają wcześniejszych 

zgłoszeń a zasady ich przeprowadzania ustalają każdorazowo animatorzy/instruktorzy w 

zależności od liczby Uczestników chętnych do udziału w poszczególnych zajęciach.  

2. Rozpoczęcie zajęć sportowych odbywać się będzie we wskazanych przez 

animatorów/instruktorów sportu terminach i ustalonej przez nich formie. 

3. Zajęcia przewidziane w ramach projektu „100 Orlików na następne stulecie Niepodległości - 

śladami wielkich sportowców " każdorazowo składają się z 3 bloków: 15-sto minutowe 

wprowadzenie do zajęć (m.in. lista obecności, podział Uczestników na grupy, udzielenie 



informacji nt programu zajęć), 90-cio minutowe zajęcia ogólnorozwojowe (proponowane 

formy aktywności dostosowane do wieku Uczestników, to między innymi: Nordic Walking, 

badminton, palant, bulle, unihokej, ringo, dart ogrodowy, frisbee, wielobój rekreacyjny, zajęcia 

fitness na Orliku, gry i zabawy rekreacyjne) oraz 15 min. zajęcia teoretyczne (m.in. o 

prozdrowotnych aspektach uprawiania sportu, indywidualnym doborze ćwiczeń, prawidłowym 

odżywianiu). 

4. Każdy animator/instruktor w ramach 1 zajęć zorganizuje 120 minutową wycieczkę Nordic 

Walking (lub marszobieg terenowy lub wycieczkę rowerową – forma dowolna) do miejsc 

historycznych związanych z walką o niepodległość ojczyzny, szczególnie związanych z 

postaciami wielkich sportowców. Wycieczka rozpocznie się i zakończy na obiekcie Orlik. 

5. Wszystkich Uczestników zajęć sportowych obowiązuje strój i obuwie sportowe. Organizator nie 

zapewnia stroju sportowego. 

6. W trakcie zajęć Uczestnicy wykonują ćwiczenia wskazane przez animatora/instruktora i pod jego 

bezpośrednim nadzorem oraz stosują się do obowiązującego regulaminu obiektu, przepisów 

bhp oraz poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia.  

7. W przypadku wystąpienia symptomów kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia czy innego rodzaju 
problemu, obowiązkiem ćwiczących jest natychmiastowe powiadomienie 
animatora/instruktora. 

8. W związku z realizacją zajęć w reżimie spowodowanym zagrożeniem epidemią COVID-19, 
Organizator zapewnia Uczestnikom środki do odkażania oraz dba o ich bezpieczeństwo. W 
sytuacji, w której u Uczestnika po zajęciach (do 2 tygodni) zostanie zdiagnozowane zakażenie 
wirusem SARS-Cov2, Uczestnik powinien poinformować o tym Organizatora. Jednocześnie w 
związku z zakażeniem nie będzie rościł sobie praw do odszkodowania od Organizatora.  

9. Animator/instruktor ma prawo odmówić udziały w zajęciach osobom z widocznymi oznakami  
infekcji. 

10.  Organizator i prowadzący zajęcia nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zgubione na terenie 

obiektu sportowego. 

11.   Uczestnik każdorazowo podpisuje oświadczenie o: 

a) udziale w zajęciach na własną odpowiedzialność, 

b)  zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu,  

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych, 

d) oświadczenie w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

12. Organizator w ramach realizowanych zajęć zapewni sprzęt sportowy niezbędny do 

przeprowadzenia zajęć, koszulkę dla prowadzących i wolontariuszy oraz wodę i poczęstunek. 

 

                                                      Rozdział V  

                                                                   Zgody  

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku, adres: 84-100 

Puck, ul. Zamkowa 6, REGON 012070310. 

1. Dane osobowe: 

a. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przeze 

mnie w zgłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych, związanych 

z organizacją zajęć. 

b. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu realizacji procesu rekrutacji, na potrzeby 

wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i 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 (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Administrator danych informuje, że:  

a. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zajęć;  

b. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia – zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania;  

c. Wolontariusz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

d. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zajęć i rozliczenia 

projektu;   

e. nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania 

profilowania. 

3. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przeze 

mnie w zgłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych, związanych 

z organizacją zajęć.  

4.  Oświadczam, iż zostałam/-em należycie pouczona/ny o przysługujących mi uprawnieniach w 

zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych, prawa dostępu do ich treści, możliwości 

ich uzupełniania i poprawiania, żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są 

niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz do wycofania uprzednio wyrażonej zgody.  

5. Uczestnik upoważnia, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, Organizatora i Fundację 

zarówno podczas zajęć jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w 

celach niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku,  głosu, słów do 

nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w 

każdej innej formie, tylko dla celów promocji i propagowania celów i działalności Organizatora 

i Fundacji i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na wsparcie tych celów i działalności. 

 

Rozdział VI 

     Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się normalnie obowiązujące    

przepisy prawa.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu. 

4. Wykryte wszelkie nieprawidłowości w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu skutkować będą 

wykluczeniem Uczestnika z możliwości udziału w kolejnych zajęciach sportowych. 

5. Animator/instruktor uczestniczący w projekcie „100 Orlików na następne stulecie 

Niepodległości - śladami wielkich sportowców" musi zaakceptować Regulamin. 

6. Akceptacją Regulaminu przez Uczestnika jest podpis na liście obecności na zajęciach. 

7. Regulamin obowiązuje od 18.08.2021r. do 30.11. 2021r. 

 

 

 

 

 

Puck, 18.08.2021r. 


