ZIMOWE IGRZYSKA AKADEMII SPORTU
„RODZINNA SZTAFETA”
25 LUTEGO 2022
Regulamin
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§1
Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera warunki uczestnictwa w wydarzeniu „Rodzinna Sztafeta”
(„Sztafeta”) organizowanym w ramach Igrzysk Zimowej Akademii Sportu („Igrzyska”).
Organizatorem Sztafety oraz Igrzysk jest Marcin Strządała, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą „BDB EVENT” Marcin Strządała z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Św. Jerzego 5/59, 43-300
Cieszyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 548-24-24711, REGON: 241537851, zwany dalej „Organizatorem”.
Koordynatorem Sztafety oraz Igrzysk jest Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.
Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, nr KRS: 0000477883, NIP: 954-274-52-09, REGON:
243373827, zwana dalej „Koordynatorem”.
Celem Sztafety jest promowanie aktywnego spędzenia czasu ferii zimowych oraz rodzinna
integracja w ramach sportowej rywalizacji.
Uczestnicy Sztafety zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu.
Sztafeta odbywa się w dniu 25.02.2022 r. w godz. 12:00 – 13:00.
§2
Udział w Sztafecie jest bezpłatny i dobrowolny.
W Sztafecie może wziąć udział zespół składający się z 2 osób (razem jako „Uczestnicy”, każdy z
osobna jako „Uczestnik”):
a. dziecko: uczestnik w wieku od 6 do 14 lat za zgodą rodzica/opiekuna prawnego;
b. rodzic/opiekun prawny: uczestnik w wieku od 18 do 100 lat.
Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby nie mające przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
aktywności sportowej, w tym także aktywności o charakterze rywalizacji sportowej, które
skutecznie przystąpiły do Sztafety w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o uprawnieniach lub obowiązkach Uczestników, za ich realizację
odpowiada pełnoletni Uczestnik.
W celu dokonania zgłoszenia do udziału w Sztafecie, Uczestnicy zobowiązani są do przekazania
Organizatorowi uzupełnionego Zgłoszenia wraz z oświadczeniem (stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu) w Biurze Igrzysk (wyznaczony namiot na terenie odbywania się Igrzysk).
Potwierdzeniem zgłoszenia będzie otrzymanie Karty Sztafety oraz numeru startowego nadanego
przez Organizatora, który Uczestnicy powinni okazać koordynatorowi konkurencji przed
przystąpieniem do Sztafety.
Organizator ustala maksymalną pulę 30 zespołów Uczestników (tj. trzydzieści zespołów 2osobowych).
Zgłoszenia są przyjmowane w dniu 25 lutego 2022 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 do
wyczerpania puli miejsc, wskazanej w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Przystąpienie do udziału w Sztafecie, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
9. Uczestnicy wyrażając zgodę na udział w Sztafecie oświadczają, że czynią to na własną
odpowiedzialność i akceptują treść niniejszego Regulaminu.
10. W przypadku rezygnacji Uczestników z udziału w Sztafecie lub braku możliwości udziału
Uczestników w Sztafecie z powodu decyzji Organizatora w związku z naruszeniem postanowień
Regulaminu, Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
11. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW.
§3
1. Sztafeta będzie się odbywała w dwóch konkurencjach:
a. skisymulator - wirtualny zjazd na nartach,
b. biathlon - bieg oraz strzelanie na strzelnicy.
2. Konkurencję opisaną w ust. 1 lit. a rozgrywa się w kolejności dziecko, rodzic/opiekun prawny. Na
czas ukończenia konkurencji składa się czas przejazdu dziecka oraz czas przejazdu rodzica/opiekuna
prawnego.
3. W konkurencji opisanej w ust. 1 lit. b Uczestnicy startują wspólnie (dziecko i rodzic/opiekun prawny
w jednym czasie). Konkurencja polega na przebiegnięciu dystansu 25 m oraz oddaniu 5 strzałów na
strzelnicy. Za każdy niecelny strzał Uczestnik pokonuję rundę karną, tj. bieg na dystansie 25 m. Czas
ukończenia konkurencji zostaje zatrzymany w momencie przekroczenia linii mety przez drugiego z
Uczestników, przy czym konkurencję uznaje się za ukończoną wyłącznie po przekroczeniu linii mety
przez obu Uczestników.
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§4
Organizator przyzna nagrodę rzeczową dla Uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik, tj.
najkrótszy łączny czas pokonania obu konkurencji opisanych w § 3 ust. 1 (suma czasów przejazdu
na skisymulatorze obu Uczestników i czas pokonania konkurencji biathlon).
W sytuacji, w której Uczestnicy uzyskają taki sam średni wynik, w celu rozstrzygnięcia zostanie
rozegrana dodatkowa runda w wybranej przez Organizatora konkurencji.
Nagrodą, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest voucher na pobyt 4-gwiazdkowym Hotelu & SPA
„Czarny Groń” w miejscowości Rzyki, tj. 1 nocleg ze śniadaniem dla maks. 4 os. (2 osoby dorosłe,
2 dzieci w wieku 4-14 lat) w pokoju 2-osobowym z dwoma dostawkami, dostęp do strefy basenowej
i saun, karnet na lodowisko, dostęp do Polany Pingwina oraz karnet na stok narciarski dla 2 osób.
Łączna wartość pakietu: 1086 zł. Voucher nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny i
upoważnia do jednorazowego wykorzystania od dnia 19.03.2022r. do 30.09.2022r. z wyłączeniem
długich weekendów, okresu świąteczno-noworocznego, okresu ferii zimowych oraz świąt
wielkanocnych. Voucher niewykorzystany we wskazanym terminie przepada bez prawa do
jakiejkolwiek rekompensaty bądź roszczeń względem Organizatora. Szczegółowe warunki realizacji
vouchera zostaną dołączone wraz z nagrodą.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 25 lutego 2022 roku o godz.
13:00, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wyznaczonej godziny (w zależności od
ilości rywalizujących zespołów Uczestników), o czym poinformuje spiker prowadzący Sztafetę.
Wszystkie spory dotyczące rywalizacji rozstrzyga Organizator.
§5

Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zaginięcia lub kradzieży
pozostawionych bez nadzoru rzeczy Uczestników Sztafety.
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§6
Każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawy) biorący udział w
Sztafecie przyjmuje do wiadomości, że Organizator i Koordynator będzie przetwarzał dane
osobowe, w tym wizerunek, zgodnie z art. 6 pkt. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, w tym
marketing usług własnych.
Dane osobowe o których mowa w pkt. powyżej będą przetwarzane w celach związanych z udziałem
w ww. wydarzeniu oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach
promocyjnych i dokumentujących wydarzenie, zwłaszcza na kanałach w mediach
społecznościowych Organizatora i Koordynatora. Przetwarzanie danych obejmuje zwłaszcza:
publikowanie wyników, udział w wywiadzie, robienie zdjęć i/lub filmowanie, używanie imienia i
nazwiska, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w ww. wydarzeniu, a także możliwości ich wykorzystanie w sieci Internet lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikacji.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym zostały
zebrane lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Wizerunek uczestników zgromadzony w Systemach
CCTV jest przetwarzany do momentu nadpisania, nie dłużej niż 14 dni.
Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Decyzje dotyczące uczestników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych ze strony Organizatora: biuro@bdbevent.pl
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych ze strony Koordynatora: iod@stadionslaski.pl

§7
1. Uczestnicy, tj. rodzic/opiekun prawny w imieniu swoim oraz podopiecznego, wyraża zgodę na
wykorzystanie wizerunku, jak również sylwetki i głosu Uczestników utrwalonego na materiałach
zdjęciowych, filmowych i innych wykonywanych w związku z uczestnictwem Sztafecie, w celach
marketingowych, reklamowych, informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Koordynatora
na wszystkich znanych w chwili podpisania niniejszej zgody polach eksploatacji (w szczególności
wskazanych w art. 50 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych), bez możliwości
wypowiedzenia, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit.b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
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w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i
czasu dostępu.
Zgoda opisana powyżej, ma charakter nieodpłatny i zostaje udzielona na czas nieokreślony,
terytorium Świat.
Materiał w obrębie którego utrwalono wizerunek może być skracany, łączony z innymi materiałami
za pośrednictwem technik cyfrowych oraz innych dostępnych metod.
Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot
trzeci nie wymaga uprzedniej zgody na taką czynność i następuje to nieodpłatnie.
Organizator i Koordynator są uprawnieni do publikacji wizerunku Uczestników bez podania
imion/nazwisk/pseudonimów.

§8
1. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium kraju w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa Covid-19:
• wprowadzono maksymalną liczbę Uczestników w liczbie 60 osób,
• Uczestnicy są zobowiązani do informowania Organizatora przed rozpoczęciem Sztafety o
zaobserwowaniu u siebie wystąpienia objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle
mięśniowe, kaszel, gorączka) lub innych dolegliwości, które mogą być wywołane wirusem
Covid-19,
• Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania maksymalnie możliwego odstępu od innych
uczestników Sztafet oraz dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do konkurencji.
2. Uczestnicy, u których wystąpiły objawy grypopodobne (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel)
lub zaobserwowali u siebie inne dolegliwości, które mogą być wywołane wirusem Covid-19, nie
mogą brać udziału w Sztafecie.
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§9
Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Sztafety mogą być kierowane
przez Uczestników do Organizatora przez cały czas trwania Sztafety, a także w terminie do 14 dni
licząc od daty jej zakończenia, pocztą elektroniczną na adres e – mail: biuro@bdbevent.pl.
Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail),
wskazanie jej przyczyn.
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, z którego nadesłał
reklamację.
Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§ 10
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.stadionslaski.pl, w siedzibie
Organizatora i Koordynatora, w Biurze Igrzysk na każde wezwanie osób zainteresowanych.
Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania Sztafety.
Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Sztafecie
w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, a także w przypadku innego

postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię
Organizatora lub Koordynatora, jego renomę lub interesy.
5. Wszelkie informacje na temat Sztafety Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem
pod adresem e-mail: biuro@bdbevent.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Sztafety.
7. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1

Chorzów, dnia……………………..…………..r.

Numer startowy: .…………………………………………………
(wypełnia Organizator)

ZGŁOSZENIE
Imię i nazwisko dziecka:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

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

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

Data urodzenia dziecka:

Data urodzenia rodzica/opiekuna prawnego:

…………………………………………………

………………………………………..

Tel. Kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………
nr. telefonu opiekuna prawnego

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w wydarzeniu „Rodzinna Sztafeta”
organizowanym przez Marcina Strządała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BDB Event Marcin
Strządała oraz koordynowanego przez Stadion Śląski Sp. z o.o. w terminie 25.02.2022 r.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem wydarzenia „Rodzinna Sztafeta” oraz znane mi są warunki
uczestnictwa w w/w wydarzeniu. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator ani Koordynator nie odpowiadają za
wypadki, jakim Uczestnicy Sztafety mogą ulec w jej trakcie, jak również za mienie Uczestników.
Oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich co do udziału mojego i mojego
dziecka/podopiecznego w wydarzeniu „Rodzinna Sztafeta”.
Oświadczam nadto, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka/podopiecznego, jak
również sylwetki i głosu utrwalonego na materiałach zdjęciowych, filmowych i innych wykonywanych
w związku z uczestnictwem w Sztafecie, w celach marketingowych, reklamowych, informacyjnych
i promocyjnych Organizatora i Koordynatora na wszystkich znanych w chwili podpisania niniejszej zgody polach
eksploatacji (w szczególności wskazanych w art. 50 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych), bez
możliwości wypowiedzenia, a w szczególności:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od
formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
Niniejsza zgoda ma charakter nieodpłatny i zostaje udzielona na czas nieokreślony, terytorium Świat.
Materiał w obrębie którego utrwalono wizerunek może być skracany, łączony z innymi materiałami za
pośrednictwem technik cyfrowych oraz innych dostępnych metod.
Oświadczam nadto, że przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub
podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje to nieodpłatnie.
Organizator i Koordynator są uprawnieni do publikacji wizerunku mojego i mojego dziecka/podopiecznego bez
podania naszych imion/nazwisk/pseudonimów.

……………………………………….
czytelny podpis opiekuna prawnego

