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Mosina, dn. 21 kwietnia 2020 
 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

 

ogłasza konkurs na najciekawsze „Ćwiczenia w warunkach 

domowych” 

 
 

 

Cele: 

- zwiększenie aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież w okresie 

pandemii 

- popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

- promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Mosina 

Warunki: 

- konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie 

Gminy Mosiny 

- poszczególne kategorie wiekowe: 

• Dzieci w wieku przedszkolnym 

• Dzieci kl. I-III 

• Dzieci kl. IV- VI 

• Młodzież kl. VII-VIII 

- Przedmiotem konkursu są ćwiczenia w ramach wychowania fizycznego, 

które mogą być zrealizowane przez dziecko lub młodzież w poszczególnych 

grupach wiekowych, w warunkach domowych, przydomowych lub innych 

terenach rekreacyjnych dopuszczonych przez polskie prawo na dzień 

20.04.2020 r., bez pomocy rodziców (nie dotyczy przedszkolaków).  

Realizacja: 

- ćwiczenia/zajęcia powinny odbyć się z wykorzystaniem prostych 

sprzętów/przyborów 

- w ćwiczeniach/zajęciach może wziąć udział jedna lub kilka osób 
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- ćwiczenia musi prezentować dziecko/młodzież 

- ćwiczenia/zajęcia dziecko musi wykonać samodzielnie (w przypadku 

przedszkolaków rodzic/opiekun przygotowuje ćwiczenia/zajęcia, które 

przedszkolak musi samodzielnie wykonać – bez pomocy rodzica)  

- ćwiczenia/zajęcia przedstawione zostają w formie krótkiego maksymalnie 

3 minutowego filmiku (np. nakręconego smartfonem). Film lub link do 

filmu należy przesłać na adres: osir@mosina.pl do dnia 6 maja 2020 r. 

Film można przesłać również za pomocą strony „wetransfer”. 

- W treści e-maila należy podać: 

• Imię i nazwisko dziecka 

• Wiek dziecka 

• Kategorię (klasę) 

• Adres zamieszkania oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna 

- do zgłoszenia należy obligatoryjnie dołączyć następująca 

klauzulę: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

organizacji i realizacji konkursu „Ćwiczenia w warunkach domowych”, 

którego organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie z 

siedzibą: ul. Ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina. 

 

- komisja konkursowa oceni prace do 10 maja 2020 r. Przewiduje się 

nagrodzenie 3 osób w każdej kategorii wiekowej. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych grup 

wiekowych, np. kl. IV-VI oraz kl. VII – VIII, jeżeli w danej grupie zgłosi się 

mniej niż 5 osób. 

- Przesłane filmiki zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora: www.osirmosina.pl, www.mosina.pl oraz na FB. Przesłanie 

filmu w ramach konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem przez Autora 
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zgody na nieodpłatne promowanie swojego filmu oraz wykorzystanie 

wizerunku. Jeśli w filmie występują inne osoby niż Autor, Autor oświadcza, 

że dysponuje zgodą tych osób albo ich opiekunów prawnych na 

wykorzystanie ich wizerunku w zakresie określonym w niniejszym 

regulaminie.  

- Przesłanie filmu oznacza, że Autor opracował go samodzielnie i że 

przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do filmu, a także że 

film nie narusza dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.  

- Przesłanie filmu oznacza, że Autor zapoznał się z regulaminem i go 

akceptuje. 

- Przesłanie filmu oznacza, że Autor wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych swojego dziecka oraz osób trzecich (jeśli występują w 

filmie) na potrzeby organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przez OSiR w Mosinie (informacje o 

wynikach dostępne na stronie internetowej, na FB, w prasie, telewizji oraz 

innych mediach społecznościowych,). Wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych jest niezbędne do udziału w konkursie. Przesłane filmiki zostaną 

opublikowane na stronie organizatora oraz na FB.  

 

 

Nagrody: 

Przedszkolaki oraz kl. I-III: puchary, sprzęt sportowy 

Kl. IV-VIII: puchary, sprzęt sportowy oraz karnet na zajęcia organizowane 

przez OSiR w Mosinie do wykorzystania po otwarciu obiektu. 

Nagrody zostaną przesłane pocztą.  

Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

Ul. Szkolna 1 

62-050 Mosina 

Kontakt: 61 101 95 66, osir@mosina.pl 
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KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 

25 maja 2018 r., informuję, iż:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-

050 Mosina  

 

 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

 

 3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie 

Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Mosinie m.in. wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt 

związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji 

marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe: 

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji 

związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których 

podanie było opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o 

współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz 

płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń; 

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 

wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania 

optymalnych kierunków naszego rozwoju; 

d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie na podstawie 

zainteresowania ofertą OSiR w Mosinie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania 

umowy (art. 6 ust. 1. b RODO) 

e) w celu promocji działalności OSiR w Mosinie poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego 

komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie 

zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w 

Mosinie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik placówki. 
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c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, 

dostawca oprogramowania dziedzinowego 

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych 

w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 

 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie 

wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 

e)  do przenoszenia danych,  

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z 

Inspektorem Danych Osobowych.  

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem 

zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe 

do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie 

brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi. 

 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 
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