REGULAMIN
„II LODOMANIA Z CZERKAWSKIM”
Lodowisko Retkinia - Łódź
14.10.2018 rok

§ 1. ORGANIZATOR I UCZESTNIK
1.

2.

Organizatorem „II Lodomanii z Czerkawskim” jest
Stowarzyszenie Sport 7 z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Bagno 2/71, 00-112 Warszawa, zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000399291.
Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze
udział w Imprezie („Uczestnik”), zgodnie z warunkami
niniejszego regulaminu („Regulamin”).
§ 2. CEL IMPREZY
Celem Imprezy jest:

1.
2.
3.

4.

Podniesienie wśród Uczestników świadomości znaczenia
aktywności
fizycznej
dla
zdrowia
i rozwoju fizycznego.
Ukazanie
Uczestnikom
Imprezy
prozdrowotnych,
społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
Zwiększenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania jazdą
na łyżwach i codzienną aktywnością fizyczną poprzez
wykorzystanie wizerunku Mariusza Czerkawskiego i znanych
sportowców.
Promocja hokeja na lodzie.
§ 3. ORGANIZACJA

1.
2.
3.

4.

„II Lodomania z Czerkawskim” („Impreza”) odbędzie się 14
października
2018
roku
na Lodowisku Retkinia przy ul. Ks. Popiełuszki 13 B w Łodzi.
Imprezę poprowadzą: Mariusz Czerkawski, byli hokeiści,
olimpijczycy: Andrzej Tkacz, Wojciech Tkacz, Dariusz Garbocz
oraz Tomasz Kurzawa.
Impreza podzielona jest na trzy części:
I.
Trening dla zawodników grup młodzieżowych
Łódzkiego Klubu Hokejowego – ŁKH Łódź – godz.
10:45 – 12:15
II.
Trening dla zawodników grup młodzieżowych
Łódzkiego Klubu Hokejowego – ŁKH Łódź – godz.
13:00 – 14:30
III.
ślizgawka dla dzieci od 7 do 13 roku życia wraz z
rodzicami
–
gry
i
zabawy
na
lodzie
– godz. 15:00 – 16:30
Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Imprezie musi dokonać
rodzic lub opiekun prawny:
a.
dla części I i II Imprezy zgłoszenie poszczególnych
Uczestników drużyny do udziału w Imprezie
następuje poprzez złożenie Organizatorowi
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres
mailowy Organizatora, którego wzór zostanie
przesłany do klubu ŁKH Łódź emailem przed
Imprezą; klub musi posiadać ważną polisę NNW,
którą należy przedłożyć przy weryfikacji
zawodników, a każdy zgłoszony zawodnik musi
posiadać ważną legitymację szkolną oraz ważną
książeczkę zdrowia sportowca;
b. rejestracja Uczestników III części Imprezy odbywa
się
poprzez
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
na
stronie
www.sport7.pl w terminie do 11 października 2018
roku lub osobiście, poprzez dostarczenie
formularza do Organizatora bezpośrednio przed
Imprezą.

5.

Spośród otrzymanych zgłoszeń Organizator zakwalifikuje do
„II Lodomanii z Czerkawskim” następującą liczbę Uczestników:
I.
trening dla zawodników grup młodzieżowych ŁKH
Łódź – do 45 Uczestników;
II.
trening dla zawodników grup młodzieżowych ŁKH
Łódź – do 45 Uczestników
III.
ślizgawka dla młodzieży od 7 do 13 roku życia wraz z
rodzicami – do 110 osób.
6. O przyjęciu Uczestnika na poszczególne zajęcia decyduje
kolejność zgłoszeń.
7. Informacja o zakwalifikowaniu się do Imprezy, w przypadku
zgłoszenia przesłanego poprzez stronę internetową
Stowarzyszenia, zostanie przesłana na podany w zgłoszeniu
adres email.
8. Udział w „II Lodomanii z Czerkawskim” jest bezpłatny.
9. Rodzice lub opiekunowi prawni Uczestników III części
Imprezy muszą posiadać w dniu Imprezy ważny dokument
tożsamości (dowód osobisty, paszport), z którym należy się
stawić przed wejściem na ślizgawkę do wyznaczonej przez
Organizatora osoby, celem dokonania weryfikacji Uczestnika
Imprezy. Weryfikacja rozpocznie się na godzinę przez III
częścią Imprezy i potrwa do godz. 14:50. Osoby, które stawią
się na Imprezę po tym czasie lub nie będą posiadały
dokumentu tożsamości mogą zostać niedopuszczone przez
Organizatora do udziału w ślizgawce.
10. Przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej
uczestniczących, może być utrwalany za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk.
11. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Imprezie jest złożenie
przez Uczestnika, a w przypadku, gdy Uczestnik nie ma pełnej
zdolności do czynności prawnych przez jego rodzica bądź
prawnego opiekuna prawnego podpisu pod Oświadczeniem,
którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu
§ 4. DANE OSOBOWE
1.

2.

3.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest
Stowarzyszenie Sport7 z siedzibą w Warszawie (00-112) przy
ul. Bagno 2/71, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000399291; kontakt z administratorem
danych jest możliwy pod adresem e-mail : biuro@sport7.org.pl
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: (i)
prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Imprezy, w
przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu
informowania w mediach oraz publikacjach o Imprezie - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której
mowa w pkt. 3 poniżej oraz Oświadczeniu, którego treść
stanowi załącznik do Regulaminu; (ii) dochodzenia
ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Imprezie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na możliwości dochodzenia
przez niego powyższych roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
odrębnych przepisów prawa, osoby upoważnione przez
Administratora, oraz usługobiorcy, którym w drodze umowy
powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji usług świadczonych dla Administratora, w
szczególności podmioty takie, jak, dostawcy usług
technicznych, dostawcy usług IT oraz usług organizacyjnych, ,
upoważnieni współpracownicy Administratora którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych z

4.

5.
6.

7.

8.
9.

zachowaniem
wszelkich
gwarancji
zapewniających
bezpieczeństwo przekazywanych danych – w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.
Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora
do państw trzecich. W związku z udzielonym zezwoleniem na
udostępnianie wizerunku w serwisie Facebook, z którego
Administrator korzysta w ramach usług świadczonych przez
Facebook Ireland Ltd., wizerunek jako dana osobowa może być
jednak przekazywany do państw trzecich przez Facebook
Ireland Ltd., który jest Administratorem danych na Facebooku.
Zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Facebooka
dane te są przekazywane przez ten serwis w ramach jego
działalności do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów w
oparciu o decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające
odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do
określonych krajów w stosownych przypadkach, w tym w
przypadku Stanów Zjednoczonych.
Dane będą przetwarzane w okresie udziału w Imprezie oraz w
okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu.
Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych
Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do uczestnictwa w Imprezie.
Wobec
Uczestników
nie
będą
podejmowane
zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w
tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Organizator nie odpowiada za rzeczy przyniesione przez
Uczestników, rodziców/opiekunów prawnych na miejsce
Imprezy.
Uczestnicy, rodzice i opiekunowie prawni akceptując
Regulamin – akceptują możliwość doznania kontuzji w trakcie
trwania Imprezy i w tym zakresie zobowiązują się nie
kierować wobec Organizatora żadnych roszczeń (ryzyko
sportowe).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
poniesione na skutek okoliczności leżących po stronie
Uczestnika oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione
w
szatniach
przez
Uczestników.
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika w
trakcie trwania Imprezy – odpowiada rodzic lub opiekun
prawny dziecka.
Sprawy nieujęte w Regulaminie reguluje Kodeks Cywilny.
Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania
regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, na terenie
którego
odbywa
się
Impreza
i
bezwzględnego
podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim
zawartym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie postanowień Regulaminu, jeżeli naruszenie to jest
spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w
szczególności działaniem osób trzecich niebędących jego
współpracownikami lub działaniem siły wyższej.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany treści
Regulaminu w każdym czasie ze skutkiem od daty
poinformowania Uczestników o takiej zmianie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018r.

