PROGRAM / PŘEDPISY PRO VZDĚLÁVACÍ SPORTOVNÍ KURZY - JÍZDNÍ POUČENÍ
LYŽE A SNOWBOARD
Předmět - název programu:
"Postarejte se o zdraví a kondici svých dětí." Vzdělávací sportovní aktivity - hodiny přírodovědných
předmětů - lyžování a snowboarding "dále jen" program "
Spoluorganizátoři:
1. Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 883-186-09-91
2. GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szarotki 10/4, 71-604 Štětín, NIP 851-32-11-344
3. Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, číslo NIP 8831869733
4. PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kladska, NIP 881-110-87-84
5. Turistické služby Mieszko sp. Z o.o. sp. k., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP (DIČ):
8831866930
6. WINTERPOL Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8830002908

Pokyny a organizace:
Spoluorganizátoři v rámci své činnosti provádějí vzdělávací sportovní aktivity na základě programu
PKD 85.51.Z - „mimoškolní formy sportovní výchovy a rekreačních sportovních aktivit “ s využitím
profesionálních instruktorů zaměstnaných přímo nebo prostřednictvím spolupracujících subjektů.
Místo realizace programu:
SKI aréna Zieleniec - na zasněžených plochách, umožňující lyžování a snowboarding pro účastníky
vzdělávacích sportovních aktivit - lekce lyžování a snowboardingu
Datum zahájení programu:
30. ledna 2021
Datum ukončení programu:
30. března 2021 (spoluorganizátoři si vyhrazují právo projekt předčasně ukončit bez udání důvodu)
Adresáti programu - účastníci:
Děti, dospívající a dospělí (dále jen „účastníci“) žádající o účast v programu vyplněním Prohlášení
tvořícího dodatek k tomuto kurzu / předpisům a uhrazení poplatku za účast v Kurzu podle ceníku
stanoveného Spoluorganizátory a zpřístupněném účastníkům v místě konání programu.
Hlavní předpoklady a cíle programu:
Program vzdělávacích sportovních aktivit - výuka lyžování a snowboardingu prováděná v oblasti SKI
arény Zieleniec je zaměřen na lidi, kteří chtějí získat nebo zlepšit úroveň dovedností v lyžování.
Umožnění účastníkům programu účastnit se vzdělávacích aktivit ke sportovním cílům:
zdokonalování jejich sportovních dovedností v lyžování (hlavní cíl),
formování návyku aktivního odpočinku,
formování motoriky užitečné v každodenním životě i mimo jízdu formou lyžařských a sportovních
her,
rozvoj a upevňování sportovních zájmů dětí a mládeže prosazováním zásad a lyžařské techniky

umožnění kontroly úrovně získaných motorických dovedností,
instruování účastníků k pravidelnému fyzickému cvičení.
Způsob implementace programu:
1. Každý účastník po zakoupení lístku a odeslání prohlášení zahájí výuku, kterou vede instruktor v
zařízení v rámci všeobecného školení - kolektivním nebo individuálním (s dodatečným poplatkem
podle ceníku).
2. Kurzy jsou vedeny instruktorem v souladu s jejich původním programem činností s přizpůsobením
konkrétního kurzu stupni obtížnosti, schopností a pokroku každého ze skupiny účastníků.
3. Během výuky zůstává instruktor kromě předvedení cvičných cvičení k dispozici účastníkům
obecného vzdělávání, kteří mohou požádat individuální konzultace a hodnocení dosaženého
sportovního pokroku.
4. za účelem zvýšení atraktivity vedených kurzů mohou spoluorganizátoři zajistit hudební kulisy,
včetně osvětlení.

Pravidla zabezpečení programu:
V souvislosti s nutností dodržovat hygienické požadavky, aby se minimalizovaly možnosti, že účastníci
onemocní, včetně onemocnění COVID-19, zajistí spoluorganizátoři podmínky pro bezpečnou účast na
hodinách zavedením následujících PRAVIDEL VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPORTOVNÍ KURZY - VÝUKA NA
LYŽÍCH A SNOWBOARDU.
PRAVIDLA VZDĚLÁVACÍCH SPORTOVNÍCH KURZŮ - VÝUKA LYŽOVÁNÍ
1. V případě pochybností představují tyto předpisy podrobný popis OBCHODNÍCH PODMÍNEK a
další předpisy platné pro jednotlivé lyžařské vleky a oblasti SKI arény Zieleniec
2. Předpisy jsou zavedeny v souvislosti s nutností maximální minimalizace možnosti infikování
účastníků virem SARS-COV-2, na základě platných předpisů a hygienických a epidemiologických
pokynů.
3. Předpisy jsou platné až do odvolání.
4. Zařízení je k dispozici pouze účastníkům v rámci vzdělávacích kurzů sport - lekce lyžování a
snowboardingu
5. Zařízení bude účastníkům k dispozici pouze během výukových hodin.
6. Podmínkou účasti na vzdělávacích sportovních aktivitách - výuka lyžování a snowboardingu - je
předložení Potvrzení každého účastníka ve věku nad 16 let a účastníků mladších 16 let podepsaným
Potvrzením jejich zákonným zástupcem, připojené k tomuto programu / předpisům a nákup
vstupenky jako poplatek za účast na vzdělávacích sportovních aktivitách - výuka lyžování a
snowboardingu podle ceníku.
7. Účastníci se zavazují důsledně dodržovat Obecná pravidla popsaná v bodě 1 a těchto předpisů
(dále jen nařízení) a postupují podle pokynů spoluorganizátorů, instruktorů a zaměstnanců zařízení.
8. Nákup vstupenky a vyplnění Prohlášení se rovná prohlášení o přečtení Předpisů a přijímání jejích
ustanovení k provádění.
9. Během vyučování budou prvky zařízení dezinfikovány.
10. Účastníci (vstupující a opouštějící hodiny) jsou povinni dezinfikovat si ruce pomocí veřejně
dostupných dezinfekčních prostředků.
11. Účastníci by se měli snažit udržovat sociální odstup (alespoň 1,5 m) od ostatních účastníků.
12. Účastníci zařízení jsou povinni zakrýt si ústa a nos.
13. Poze jeden Účastník může být přítomen přímo před pokladnou.
14. Preferovaným způsobem platby je kreditní karta.

15. Kurzy se konají bez účasti publika / doprovázejících osob.
16. Během kurzů v zařízení jsou účastníci povinni zakrýt si ústa a nos, spoluorganizátoři doporučují
použití takového bezpečnostního pravidla.
17. Délka pobytu v zařízení by měla být omezena na minimum; pro nezbytné činnosti nezbytné pro
využívat vzdělávacích sportovních aktivit.
18. V případě porušení výše uvedených předpisů mají spoluorganizátoři právo účastníka vyloučit
ze vzdělávacích sportovních aktivit.
19. Záležitosti, na které se nevztahují tyto předpisy, jsou popsány v obecných předpisech zařízení a
dalších platných předpisech pro jednotlivé lyžařské vleky a oblasti SKI arény Zieleniec
Informační doložka
Podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. Dubna 2016 (věst
Z UE L 119 ze dne 4. 5. 2016), dále jen „GDPR“, spoluorganizátoři informují, že:
a. spolusprávci vašich osobních údajů vašeho dítěte, uvedených ve formuláři předplatného
a prohlášení k ní připojená, jsou:
b. Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 883-186-09-91
c. GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szarotki 10/4, 71-604 Štětín, NIP 851-32-11-344
d. Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, číslo NIP 8831869733
e. PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kladska, NIP 881-110-87-84
f. Turistické služby Mieszko sp. z o.o. sp.k., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój,
NIP: 8831866930
g. WINTERPOL Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8830002908
h. Osobní údaje vašeho dítěte budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o účasti ve vzdělávacích
sportovních aktivitách (čl.6 odst.1 písm. b) GDPR). Poskytování osobních údajů i souhlas s jejich
zpracováním je dobrovolný, ale jejich zpracování je podmínkou účasti v kurzu. Odvolání souhlasu se
rovná odstoupení z účasti v kurzu.
i. Po absolvování účasti ve výše uvedených kurzech budou také osobní údaje zpracovány pro účely
související s možným určováním a vymáháním nároků nebo obranou proti nim (legálně oprávněný
zájem společných správců, čl. 6 s 1 písm. F GDPR).
j. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o účasti na vzdělávací sportovní aktivitě
a po jejím ukončení po dobu stanovenou zákonem (vč. Zákona o účetnictví) nebo dokud nebude
vznesena nebo stažena oprávněná námitka.
k. Pokud byl udělen samostatný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), osobní údaje účastníka, včetně
jeho kopie lze zpracovat pro propagační účely publikováním materiálů propagační kampaně na
webových stránkách a na sociálních sítích spoluorganizátorů.
Souhlas je dobrovolný, lze jej kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo stávající zpracování.
l. Údaje vašeho dítěte mohou být přeneseny do jiných subjektů, které spolupracují se správcem při
organizování kurzů, vč. subjektů poskytujících Spoluorganizování hostingových a IT služeb v rozsahu a
za účelem uvedeným v bodě b.
m. Máte právo požadovat od spoluadministrátorů:
přístup k osobním údajům a jejich opravy,
výmaz údajů (tzv. Právo být zapomenut) - v případech uvedených v čl. 17 GDPR,
omezení zpracování - v případech uvedených v čl. 18 GDPR,
přenos dat - právo na získání záznamu dat ve strukturovaném formátu,
vznést námitku proti zpracování údajů - kvůli zvláštní situaci nebo pokud jsou údaje zpracovávány
pro marketingové účely. Pokud se má za to, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení
o důvodu ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu - Předseda Úřadu
pro ochranu osobních údajů.

Spoluorganizátoři vzdělávacích sportovních aktivit - výuka lyžování a snowboardingu "
v areálu SKI arény Zieleniec v Duszniki Zdrój - ZIELENIEC

