
REGULAMIN SEKCJI WSPINACZKOWEJ JM SPORT 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, które chcą korzystać ze sztucznej ściany wspinaczkowej 

w hali MOW w Mszanie Dolnej podczas zajęć prowadzonych przez instruktorów JM Sport s.c.  

W chwili obecnej w polskim ustawodawstwie nie istnieją jeszcze dostateczne ścisłe i wyczerpujące 

regulacje prawne i przepisy wykonawcze dotyczące uprawiania wspinaczki przez dzieci i młodzież zarówno na 

ściankach sztucznych jak i skałach naturalnych.  

Polskie ustawodawstwo traktuje każdą formę uprawiania wspinaczki, jako odmianę alpinizmu, który 

został uznany jako sport wysokiego ryzyka, wobec czego mogą go uprawiać wyłącznie osoby pełnoletnie, 

natomiast młodzież po ukończeniu 12 roku życia za zgodą wyrażoną na piśmie przez Rodziców lub prawnego 

opiekuna.   

Interpretuje się ten przepis tak, że dzieciom nie wolno prowadzić samodzielnie działalności 

wspinaczkowej, ale dzieci mogą się uczyć wspinaczki pod opieką i nadzorem instruktora. Wobec tego wspinaczka 

dzieci powinna mieć charakter nauki wspinania. Dzieci do 12 roku życia mogą korzystać ze ściany wspinaczkowej 

tylko w obecności rodziców lub prawnych opiekunów.  

OŚWIADCZENIE 

Po zapoznaniu się z powyższą informacją wyrażam zgodę na korzystanie ze sztucznej ściany wspinaczkowej przez 

moje dziecko.  

Oświadczam, że moje dziecko zapoznało się z regulaminem ściany wspinaczkowej i zobowiązuje się go 

przestrzegać oraz, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki na sztucznej ściance 

wspinaczkowej i do brania udziału w zajęciach sportowych.  

 

Podpis Rodzica ……………………………………         Imię Nazwisko Dziecka …………..………………………….. 

 

REGULAMIN 

1. Dziecko wykazujące objawy przeziębienia (katar, kaszel, podwyższona temperatura) nie może 

uczestniczyć w zajęciach.  

2. Dziecko powinno zachować dystans społeczny w stosunku do innych uczestników i instruktorów 

prowadzących zajęcia.  

3. Przed wejściem na zajęcia, dziecko zobowiązane jest do zdezynfekowania rąk.  

4. Podczas zajęć obowiązuje stosowanie obuwia zamiennego odpowiedniego na halę sportową. Zapis 

dotyczy również Rodziców chcących przebywać na terenie sali gimnastycznej.  

5. Każdy z uczestników zajęć wspinaczkowych zobowiązany jest do poszanowania mienia miejsc, 

w których odbywają się zajęcia. Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo rodzic lub 

opiekun prawny 

6. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się 

do poleceń instruktorów oraz prawidłowo je wykonywać. 

7. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za skradziony bądź zagubiony sprzęt, środki 

finansowe uczestników (telefon, gotówka, aparat fotograficzny części garderoby itp.) 

8. Zabronione jest stosowanie przemocy fizycznej oraz psychicznej wobec innych uczestników 

zajęć.  

 

 

Data wypełnienia                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………                                                      ……………..……………..……………..……………..……………..                 



Dane kontaktowe ( służące do sprawnego kontaktu z Rodzicami uczestników zajęć wspinaczkowych ) 

Imię i nazwisko rodzica, prawnego opiekuna……………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel kontaktowy/e mail ………………………………………………………………………………………………………………………. 

     

Klauzula informacyjna RODO  

Administratorem danych osobowych jest JM Sport s.c. Jan Nawieśniak, Michał Wojnowski z 

siedzibą w Brzesku ul. Sikorskiego 69, 32-800 Brzesko. Przetwarzanie danych osobowych będzie 

odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako 

„Ustawa”) i najpóźniej od dnia 25 maja 2018 r. będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - dalej "RODO" (rozumie się przez to 

Rozporządzenie 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 wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy. 

         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwego prowadzenia zajęć 

sekcji wspinaczkowej (kontakt z rodzicami, informowanie o terminach spotkań, poświadczenie 

zapoznania się z zasadami uczestnictwa, regulaminem) i nie będą wykorzystywane w innych celach, jak 

również nie będą udostępnione osobom nie związanym z zajęciami sekcji wspinaczkowej. Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia uczestnictwo Dziecka w 

sekcji wspinaczkowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu 

również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. 

Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.  

Dane kontaktowe do Administratora Danych JM Sport s.c. Jan Nawieśniak, Michał Wojnowski ul. 

Sikorskiego 69, 32-800 Brzesko.  Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 

-kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@jmsport.pl  

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Sikorskiego 69, 32-800 Brzesko 

 


