
I. ORGANIZATOR 
1. Organizatorem wydarzenia „PGE Największa Lekcja WF-u” jest Stowarzyszenie Akademia 
Sportu,z siedzibą w Kiełpino, 80-307 Kiełpino, ul. Szkolna 7, NIP 589 203 6807, , wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy, (zwana dalej „Organizatorem”).

II. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
2. Popularyzacja i promocja sportu, zwłaszcza biegania, jako dobrego i zdrowego sposobu na 
spędzanie czasu wolnego.
3. Wspieranie wybranych celów charytatywnych.
4. Promocja sponsorów i partnerów  „PGE Największa Lekcja WF-u”
5. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
6. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
7. Promocja piłki ręcznej jako dyscypliny sportu przyjaznej dla aktywnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Wydarzenie PGE Największa Lekcja WF-u obejmuje 45 minutowy trening na płycie boiska 
hali ERGO ARENA, po którym uczestnik ma możliwość skorzystania z atrakcji przygotowany 
w kuluarach.
2. Miejsce wydarzenia : Hala ERGO ARENA , plac Dwóch Miast 1, 80 -344 Gdańsk 
3. Termin: 4.12.2019

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Imprezie prawo uczestnictwa mają dzieci, które najpóźniej w dniu Imprezy znajdują się 
w wieku szkolnym.
2. Rodzice lub Opiekunowie Uczestników Imprezy, deklarują, że nie posiadają oni żadnych  
przeciwwskazań lekarskich uniemożliwiających udział w wydarzeniu.
3. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez rodziców 
lub Opiekunów Uczestników.
4. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania, przez Uczestników, 
warunków Regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
5. Zapisy odbywać się będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego  
w komunikacie oraz w socialmediach na � stowarzyszenieakademiasportu , przy czym 
zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy nie jest jednoznaczne z udziałem w Imprezie. 
Potwierdzenie Uczestnictwa w Imprezie dochodzi do skutku w momencie potwierdzenia 
uczestnictwa przez otrzymanie wiadomości lub telefonu od Organizatora.
6. Rodzice lub Opiekunowie proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności na 
zajęciach (za pośrednictwem maila).
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V. PRZEBIEG IMPREZY
1. Organizator ustala następujący program Imprezy - PGE Największa Lekcja WF'u:
8:00 Rejestracja uczestników , rozdawanie koszulek 
9:00-16:00 Zajęcia na płycie boiska w poszczególnych grupach
2. Dokładne godziny wejścia poszczególnych grup na płytę boiska oraz szczegółowy 
harmonogram wydarzenia będą ogłaszane co najmniej tydzień przed  imprezą na podane w 
zgłoszeniach adresy mailowe. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w dniu wydarzenia.
4. Zajęcia mają charakter rekreacyjny, dlatego też ważniejsza od rywalizacji sportowej jest 
wspólna zabawa i zachowanie zasad fair play.

VI. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 
TERENIE IMPREZY
1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest bezpłatny.
2.Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia w Imprezie w buty sportowe z miękką 
podeszwą.
3.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy 
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób 
obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz 
stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu 
zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. Zakazane jest: 
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń 
i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących 
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
Imprezy.
5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie 
zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
7. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi
i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym
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wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę 
i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). 
Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu 
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych  poszczególnych zawodników.
8. Organizator ma prawo w każdym czasie przerwać Imprezę ze względów bezpieczeństwa, 
lub odmówić uczestnictwa w Imprezie i usunąć z terenu jej odbywania każdego Uczestnika, 
który swoim zachowaniem narusza postanowienia Regulaminu, lub w inny sposób stwarza 
niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub siebie samego. 
9. Uczestnicy, Rodzice lub Opiekunowie Uczestników mają prawo do rejestrowania 
przebiegu Imprezy przy pomocy urządzeń przeznaczonych do rejestracji dźwięku lub 
obrazu, w tym telefonów komórkowych, wyłącznie na własny użytek, za zgodą Organizatora. 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Bezpieczeństwo podczas imprezy zapewnia wynajęty w tym celu podmiot zewnętrzny.
2.W przypadku konieczności podjęcia interwencji przez ochronę, za podejmowane 
czynności odpowiada Organizator wraz z wyznaczoną przez siebie osobą odpowiedzialną za 
zapewnienie bezpieczeństwa.
3. Ochrona jest w stałym kontakcie ze służbami lokalnej Policji.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszelkich instrukcji personelu 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo oraz szanować pozostałych uczestników „PGE 
Największa Lekcja WF-u” w przeciwnym razie Organizatorowi będzie przysługiwało prawo 
do odmówienia takiej osobie uczestnictwa w „PGE Największej Lekcji WF-u”. Organizator 
będzie uprawniony do usunięcia z imprezy „PGE Największa Lekcja WF-u” każdego 
uczestnika, który w jakikolwiek sposób zakłóca porządek publiczny, przeszkadza w 
organizacji „PGE Największej Lekcji WF-u” lub łamie którekolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, które nie są 
uczestnikami Imprezy.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dokonane przez 
uczestników podczas uczestnictwa w „PGE Największej Lekcji WF-u”, jak również nie ponosi 
odpowiedzialności za naprawę takich szkód.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 
okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub 
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania 
wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
7.Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 
związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za
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szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie 
trwania Imprezy.
8.Rodzice lub Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie 
wyrządzone przez Uczestników szkody, z własnej wyłącznej winy innym Uczestnikom 
Imprezy oraz osobom trzecim.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe 
i wypadki w czasie trwania Imprezy.
10.Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Imprezy.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, i nie ponosi 
odpowiedzialności za opóźnienia wynikające ze zdarzeń losowych i wypadków w czasie 
trwania Imprezy.
12.Organizator nie zapewnia depozytu ani innego miejsca przechowania rzeczy i nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek rzeczy należących do 
Uczestników
13.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
14.W przypadku zagrożenia życia uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej 
pomocy przez personel medyczny i paramedyczny oraz na wykonanie innych zabiegów 
medycznych i transport w bezpieczne miejsce przez służby zapewnione przez Organizatora.
15.Uczestnik, jego Opiekun lub Rodzic przyjmuje do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże 
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń 
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
Ponadto mogą wystąpić inne, niemożliwe obecnie do przewidzenia, czynniki ryzyka.
16.Organizator przed udziałem w imprezie zaleca dokonanie stosownych badań 
medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej 
Uczestnika.
17.Uczestnik, Rodzic lub Opiekun  akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że nie ma 
medycznych i zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w imprezie.
18.Organizator w każdym czasie może zadecydować o odwołaniu poszczególnych 
elementów wydarzenia, jeżeli wystąpi przeszkoda techniczna lub inna, bądź 
bezpieczeństwa uniemożliwiająca jego realizację.

VIII. ZADANIA PODWYKONAWCÓW, SPONSORÓW ORAZ INNYCH 
PARTNERÓW
1. Ze względu na konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 
realizacji oferty wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrudnienia firm, które 
zapewnią montaż sprzętów oraz nadzór nad przeprowadzeniem czynności z ich 
wykorzystaniem.
2. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za dostarczone sprzęty oraz zapewniają właściwe 
przeprowadzenie czynności z wykorzystaniem tych sprzętów we wskazanych
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 czasie.
3. Sponsorzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania promocyjne 
podejmowane na swoją rzecz podczas imprezy.
4. Organizator nie zapewnia depozytu ani innego miejsca przechowania rzeczy i nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek rzeczy należących do 
Uczestników.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
6. W przypadku zagrożenia życia uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej 
pomocy przez personel medyczny i paramedyczny oraz na wykonanie innych zabiegów 
medycznych i transport w bezpieczne miejsce przez służby zapewnione przez Organizatora.
7.Uczestnik, jego Opiekun lub Rodzic przyjmuje do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże 
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń 
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
Ponadto mogą wystąpić inne, niemożliwe obecnie do przewidzenia, czynniki ryzyka.
8.Organizator przed udziałem w imprezie zaleca dokonanie stosownych badań medycznych 
lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
9.Uczestnik, Rodzic lub Opiekun akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że nie ma 
medycznych i zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w imprezie.
10.Organizator w każdym czasie może zadecydować o odwołaniu poszczególnych 
elementów wydarzenia, jeżeli wystąpi przeszkoda techniczna lub inna, bądź 
bezpieczeństwa uniemożliwiająca jego realizację.
 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Zgodnie z art 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 
(RODO) oświadczamy, że administratorem podanych poniżej danych osobowych jest 
Stowarzyszenie Akademia Sportu z siedzibą 83-307 Kiełpino ul. Szkolna 7. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, 
proszę o kontakt pod adresem siedziby lub e-mail :
stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe jako opiekuna grupy przetwarzane będą w celu zgłoszenia 
uczestników do „PGE Największej Lekcji WF'u” w okresie 6 miesięcy od dnia 17 października.
2. Organizator zastrzega, że dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza 
organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Organizator zastrzega, że w przypadku użycia linków zamieszczonych na jego stronach 
internetowych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działalność przekierowanych 
witryn oraz zastrzega, że zewnętrzne strony posiadają własne, niezależne polityki 
prywatności.
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4. Organizator oświadcza, że dołoży wszelkich starań , aby chronić dane Uczestników przed 
ich niewłaściwym użyciem niezgodnym z prawem i zasadami oraz przez osoby do tego 
nieuprawnione.
5. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających 
z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,  
w szczególności do zgłoszenia zbioru danych osobowych i jego przetwarzanie do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych uczestników 
podmiotom trzecim, które wspierają obsługę strony internetowej asfactory.pl, pla�orm 
rejestracyjnych, i innym podmiotom pomagających w obsłudze (na podstawie zawartych 
umów, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2014.1182-tekst jednolity) w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji obsługi.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Imprezy.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, 
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości 
bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia Uczestnika i jego Rodzica lub Opiekuna 
prawnego z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
7.  Niniejszy Regulamin jest dostępny: 
ź na stronie internetowej Organizatora, 
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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