REGULAMIN
„III LODOMANIA Z CZERKAWSKIM”
Lodowisko Retkinia - Łódź
20.10.2019 rok
§ 1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem

„III Lodomanii z Czerkawskim” jest Stowarzyszenie Sport 7 z siedzibą
w Warszawie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000399291.
§ 2. CEL

1. Zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży podejmowaniem aktywności fizycznej.
2. Uświadomienie dzieci i młodzieży znaczenia podejmowania aktywności fizycznej dla zdrowia
i rozwoju fizycznego.
3. Wykorzystanie autorytetu sportowego, jakim jest Mariusz Czerkawski do zachęcenia dzieci
i młodzieży do codziennego uprawiania sportu, w szczególności hokeja na lodzie.
4. Ukazanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
5. Zmotywowanie dzieci i młodzieży do podjęcia pracy nad wyrobieniem nawyku podejmowania
aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie.
6. Promocja hokeja na lodzie.
§ 3. ORGANIZACJA
1. „III Lodomania z Czerkawskim” (zwana dalej „Imprezą”) odbędzie się 20 października 2019 roku
na Lodowisku Retkinia przy ul. Ks. Popiełuszki 13 B w Łodzi.
2. Imprezę poprowadzą: Mariusz Czerkawski, byli hokeiści, olimpijczycy: Andrzej Tkacz, Wojciech Tkacz
i Dariusz Garbocz oraz Tomasz Kurzawa.
3. Impreza podzielona będzie na trzy części:
I. Trening dla zawodników grup młodzieżowych ŁKH Łódź – godz. 10:45 – 12:15
II. Trening dla zawodników grup młodzieżowych ŁKH Łódź – godz. 13:00 – 14:30
III. Ślizgawka dla dzieci od 7 do 16 roku życia wraz z rodzicami – gry i zabawy na lodzie
– godz. 15:00 – 16:30
4. Zgłoszenie dziecka do udziału w imprezie może dokonać rodzic lub opiekun prawny wypełniając
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie sport7.pl w terminie od 22 września do 14 października
2019 roku.
5. Z pośród otrzymanych zgłoszeń Organizator zakwalifikuje do „III Lodomanii z Czerkawskim”
następującą liczbę dzieci:
I. Trening dla zawodników grup młodzieżowych ŁKH Łódź – do 45 osób
II. Trening dla zawodników grup młodzieżowych ŁKH Łódź – do 45 osób
III. Ślizgawka dla młodzieży od 7 do 16 roku życia wraz z rodzicami – do 110 osób.
6. Kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu na zajęcia.
7. Informację o zakwalifikowaniu się uczestnicy otrzymają droga mailową do 16 października 2019r.
8. Udział w „III Lodomanii z Czerkawskim” jest bezpłatny.
9. W dniu organizacji „III Lodomanii z Czerkawskim” nastąpi weryfikacja uczestników biorących udział
w części III, podczas której rodzic bądź prawny opiekun uczestnika musi posiadać dowód osobisty lub
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paszport. Weryfikacja przeprowadzona zostanie godzinę przed rozpoczęciem imprezy, w związku
z tym uczestnicy biorący udział w ślizgawce dla dzieci od 7 do 16 roku życia zobowiązani są stawić się
na miejsce o godzinie 14.00.
10. Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie będzie:
I. Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
udziału w zajęciach sportowych lub złożenie przez rodzica bądź prawnego opiekuna podpisu
pod oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka zezwalającego na udział w „Imprezie”. Niezależnie
od tego czy dany uczestnik przedstawia zaświadczenie lekarskie czy oświadczenie rodzica /
opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka – konieczne jest przedłożenie w każdym
przypadku oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na wzięcie
udziału w zajęciach sportowych.
II. Wyrażenie zgody przez rodzica bądź prawnego opiekuna na nieodpłatne wykorzystanie przez
Organizatora oraz przez podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji niniejszego
wydarzenia - wizerunku dziecka w całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów
w wybranych wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie –
w przygotowywanych i/lub publikowanych przez Stowarzyszenie Sport 7 lub osoby trzecie, które
uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia, akcjach i materiałach promocyjnych i/lub
marketingowo-reklamowych oraz w materiałach służących popularyzacji działań charytatywnych
Stowarzyszenia.
III. Wyrażenie zgody przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora do celów związanych
z organizacją "Imprezy", zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
Dz.U.Nr 133, pozycja 883.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zapewnia indywidualnego ani grupowego ubezpieczenia uczestników Imprezy.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie odpowiada za rzeczy przyniesione przez uczestników, rodziców/opiekunów prawnych
na miejsce Imprezy.
Uczestnicy, rodzice i opiekunowie prawni akceptując niniejszy regulamin – akceptują możliwość
doznania kontuzji w trakcie trwania Imprezy i w tym zakresie nie będą kierować wobec Organizatora
żadnych roszczeń (ryzyko sportowe).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z okoliczności leżących po stronie
dziecka oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. Odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez dziecko w trakcie trwania Imprezy – odpowiada rodzic/ opiekun prawny
dziecka.
Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć będzie do
Organizatora.
Wszystkich uczestników Imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na
terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień niniejszego
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 niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2019r.
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