
REGULAMIN WYPRAWY SPORT ADVENTURE rejs liderów 

Poniższy Regulamin zawiera: 

I. Charakterystykę wydarzenia. 

II. Informację o terminie i miejscu jego realizacji. 

III. Zakres świadczeń zawartych w cenie. 

IV. Regulamin rejsu określający prawa i obowiązki uczestnika. 

V. Warunki rejestracji i zgłoszenia udziału w wydarzeniu: 

- rejestracja, 

- opłata za udział, 

- warunki rezygnacji, dyskwalifikacja oraz odwołanie wydarzenia. 

VI. Informacje o podmiotach współorganizujących oraz o zakresie ich odpowiedzialności. 

VII. Informacje o utrwalaniu i przetwarzaniu wizerunku – przepisy RODO. 

VIII. OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych wynikające z 

Ustawy o Turystyce.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Szczegółowy program wydarzenia 

2. Lista obowiązkowego wyposażenia uczestnika 

3. Oświadczenie uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA 

1. SPORT ADVENTURE rejs liderów, (zwany dalej wydarzeniem) to przedsięwzięcie sportowo- turystyczne, 

którego celem jest wymiana doświadczeń z zakresu kierowania zespołami oraz zdobycie podstawowej 

wiedzy i pierwszych doświadczeń w obszarze żeglarstwa.   

2. Szczegółowy program zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas wydarzenia będzie realizowane zgodnie z informacją zawartą w 

programie (załącznik nr 1 regulaminu). Zakwaterowanie realizowane będzie w kajutach dwu- osobowych na 

jachcie Bavaria 37.  

4. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie UCZESTNICY, przez których rozumie się osoby, które spełniają 

następujące warunki: 

• dokonały REJESTRACJI zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 

• wniosły w całości wszystkie wymagane opłaty na konto wskazane przez ORGANIZATORA, 

• są osobami pełnoletnimi i posługują się językiem polskim, 

• zaakceptowały regulamin oraz przekazały liderowi grupy podpisane oświadczenie (załącznik do 

regulaminu), 

• spełniają warunki wymienione w regulaminie rejsu (punkt IV regulaminu). 

II. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA 

1. WYDARZENIE odbędzie się w dniach 17-24.07.2021, rozpocznie się i zakończy w Świnoujściu.  

III. ZAKRES USŁUG ZAWARTYCH W CENIE 

1.  Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia: 

• udział w warsztatach liderów, 

• zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu żeglarstwa morskiego, 

 zakwaterowanie na ubezpieczonym jachcie w kabinach dwu- osobowych, 

 pełne wyżywienie, 

• ubezpieczenie, 

 opłaty związane z rejsem (opłaty portowe, paliwo) 

 opiekę kwalifikowanego skippera, 

• zdjęcia z wydarzenia, 

• spersonalizowany planner, 

 pamiątkowe trofeum rejsu liderów 



 ubezpieczenie.  

 

IV. REGULAMIN REJSU 

1. Osoby uczestniczące w wydarzeniu od momentu zaokrętowania do wyokrętowania, są 

członkami załogi jachtu i w czynny sposób uczestniczą we wszelkich czynnościach 

związanych prowadzeniem jachtu (wachty, przygotowanie posiłków, utrzymanie porządku, 

praca przy żaglach, etc.) 

2. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez lidera grupy i sternika.  

3. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani stosować się do poleceń sternika i lidera grupy 

zwłaszcza w obszarze dotyczącym punktualności oraz organizacji pracy na pokładzie jachtu.  

4. Od chwili zaokrętowania do chwili wyokrętowania uczestnik obowiązany jest stosować się 

do wszelkich wskazań sternika dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, zasad dobrej praktyki 

morskiej i przestrzegania regulaminu obowiązującego na jachcie. 

5. Osoby uczestniczące w wydarzeniu powinny posiadać  aktualne, obowiązujące dokumenty 

upoważniające do przekraczania granicy RP i innych państw na planowanej trasie. 

6. Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa. 

7. Ze względów bezpieczeństwa osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są 

podporządkować się całkowitemu zakazowi spożywania alkoholu i środków odurzających 

na jachcie w trakcie żeglugi i zakazowi palenia tytoniu w pod pokładem jachtu. 

8. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku rejsu 

zagrażającego interesom innych Uczestnikom lub zasadom bezpieczeństwa, lider grupy 

może bez konsekwencji finansowych z tego tytułu wyokrętować go. W takim przypadku 

wszelkie koszty dalszego pobytu w miejscu wyokrętowania i powrotu ponosi Uczestnik. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione przez niego 

na jachcie, lub zniszczone w trakcie rejsu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora.  

10. Za szkody powstałe na jachcie z winy Uczestnika odpowiedzialność ponosi Uczestnik.  

11. Ostateczną decyzję o trasie i przebiegu rejsu podejmuje Sternik Jachtu, mając na uwadze 

bezpieczeństwo Uczestników rejsu oraz jachtu. 

12. Uczestnikom rejsu nie wolno bez wiedzy Sternika: 

a) opuszczać jachtu lub rejonu cumowania w godzinach postoju i w porze nocnej. 



b) pływać lub kąpać się - także w czasie wolnym, w miejscach nieoznakowanych jako 

kąpieliska strzeżone z dozorem WOPR na miejscu.  

13. ORGANIZATOR ma prawo wyłączenia z uczestnictwa w wydarzeniu osób, które nie 

podporządkują się regulaminowi lub będą pod wpływem alkoholu, środków odurzających. 

Wykluczenie to nie będzie skutkowało powstaniem roszczeń finansowych w stosunku do 

Organizatora.  

14. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian programu wydarzenia 

w razie zaistnienia przyczyn narażających bezpieczeństwo UCZESTNIKÓW (np. z uwagi na 

pogodę). 

15. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wypadki zaistniałe podczas 

aktywności UCZESTNIKÓW w czasie wolnym. 

V. WARUNKI REJESTRACJI I ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WYDARZENIU 

1. Rejestracja:  

 Przez REJESTRACJĘ w wydarzeniu rozumie się wypełnienie i przesłanie liderowi grupy za 

pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału oraz wniesienie opłaty. 

 Opłata (zaliczka) powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i 

przesłania formularza zgłoszeniowego. Po upływie 7 dni lider grupy anuluje zgłoszenie. 

 Opłata główna powinna zostać wniesiona w terminie nie później niż dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem wydarzenia.   

• Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany w odpowiedzi na przesłane 

zgłoszenie uczestnictwa, wskazując w tytule przelewu imię i nazwisko UCZESTNIKA oraz nazwę 

wydarzenia. 

 Lider grupy potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną przesłaną na adres 

podany w formularzu zgłoszeniowym. 

• O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wniesienia opłat. 

2. Opłata za udział. 

 Opłata za udział wynosi 4500zł, w tym zaliczka 1000zł. 

 Zaliczki wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone 

przelewem na konto bankowe nadawcy w ciągu 14 dni licząc od chwili doręczenia liderowi grupy 

własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez wpłacającego, 

którego REJESTRACJA w wyprawie nie została przyjęta. 

• ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa do udziału 

w wydarzeniu na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI. Zmiany takiej można dokonać 

do 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.  



3. Warunki rezygnacji, dyskwalifikacji i odwołania WYDARZENIA.  

• UCZESTNIK ma prawo bezkosztowej rezygnacji z udziału w WYDARZENIU w terminie 14 dni 

licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

o zgłaszający udział w wydarzeniu dokonał rejestracji na stronie internetowej 

wydarzenia, akceptując regulamin, 

o UCZESTNIK wpłacił zaliczkę na poczet udziału w wydarzeniu. 

W takim przypadku UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez 

podania przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa. 

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować lidera grupy o swojej 

decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

marcin@sportadventure.pl   przy czym informacja ta powinna zawierać jednoznaczne 

oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy a także wskazanie numeru 

rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot wniesionej opłaty, jeśli jest to 

rachunek inny, niż ten z którego wykonywano płatność. Wskazanie to musi nastąpić w 

terminie do 48 godzin od momentu przekazania informacji o odstąpieniu od umowy.  

• W przypadku odstąpienia od umowy ORGANIZATOR zwróci wszystkie otrzymane od 

UCZESTNIKA płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni 

licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji UCZESTNIKA. UCZESTNIK nie 

ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem. 

• Pod żadnym pozorem UCZESTNIK nie może zrezygnować z udziału w wydarzeniu w trakcie 

jego trwania bez poinformowania lidera grupy i podpisania stosownych dokumentów. 

• W przypadku odwołania wyprawy przez ORGANIZATORA wniesione przez UCZESTNIKÓW 

opłaty zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu 14 dni od doręczenia 

liderowi grupy przez UCZESTNIKA własnoręcznie podpisanej dyspozycji wraz ze wskazaniem 

numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot wniesionych opłat. 

 

VI. INFORMACJE O PODMIOTACH ORGANIZUJĄCYCH WYDARZENIE 

• Sport Adventure sp. Z o o, Marcin Szymański , 32-089 Prądnik Korzkiewski, ul Ojcowska 43; NIP: 

953-187-49-89, zwany dalej Liderem Grupy RMG Adventure/ koordynator całości wyprawy, punkt 

kontaktowy dla Uczestnika, LIDER GRUPY.  

• AT ANIMATOR Marcin Szopa, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Dolna 10, NIP: 652-135-13-08, 

Koncesja Organizatorów Turystyki nr. 1104. ORGANIZATOR 

 

VII. INFORMACJE O UTRWALANIU I PRZETWARZANIU WIZERUNKU 

1.  UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w 

następujących formach: 



• utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie, 

• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w 

zakresie jego udziału w wydarzeniu, 

• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 

• emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

2. Lider grupy ma prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom wydarzenia sublicencji 

na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż 

zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów będzie dostępna jest na 

stronie internetowej wydarzenia. 

3. Organizator przetwarza dane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym przez administratora. 

Administratorem danych jest Sport Adventure sp z o o z siedzibą w 32-089 Prądnik Korzkiewski przy 

ul. Ojcowska 43, REGON: 387370665, NIP: 513026852, numer telefonu +48 669 905 081. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w Wydarzeniu. Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane w celach:  

• przeprowadzenia wydarzenia, w tym organizacji szkolenia, wydania certyfikatów, rozpatrywania 

reklamacji Uczestników oraz przygotowania i publikacji materiałów z wydarzenia , 

• przesłania oferty (jeżeli udzielono zgody), 

• uzasadnionych prawem przez administratora lub działającego w imieniu administratora, 

Organizatora –art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej 

realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi 

na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń 

(10 lat). W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą 

przechowywane na potrzeby dochodzenia roszczeń. Odbiorcami Państwa danych mogą być 

stosowni pracownicy Organizatora, biuro turystyczne AT Animator, w zakresie w jakim może to być 

wymagane do wykonania obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia. 

Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane agencji obsługującej stronę www.sportadventure.pl  

w związku z umieszczeniem danych w dedykowanej sekcji strony www. Macie Państwo prawo: 

dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Podanie danych 

jest dobrowolne. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. W przypadku chęci cofnięcia zgody 

na otrzymywanie informacji handlowych prosimy o wysłanie e-maila na adres: 



kontakt@sportadventure.pl 

VIII. OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych wynikające z 

Ustawy o Turystyce. Warunki uczestnictwa określone w regulaminie wyprawy „Sport Adventure rejs 

liderów” mają charakter dedykowany i nie pozostają w sprzeczności z OWU. Szczegółowo OWU wynikające 

z Ustawy o Turystyce zamieszczono: https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-

imprezach-turystycznych-2021.pdf 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oficjalną stroną internetową wydarzenia jest domena: sportadventure.pl 

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez UCZESTNIKA na 

wyprawę. 

3. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA mogą korzystać 

wyłącznie UCZESTNICY wydarzenia. 

4. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu 

obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA. 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Szczegółowy program wydarzenia 

2. Lista obowiązkowego wyposażenia uczestnika 

3. Oświadczenie uczestnika 

 

 

 

https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-imprezach-turystycznych-2021.pdf
https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-imprezach-turystycznych-2021.pdf


 

 

 
REGULAMIN WYDARZENIA SPORT ADVENTURE rejs liderów 

ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowy program wydarzenia 

DZIEŃ AKTYWNOŚCI ŻEGLARSKIE AKTYWNOŚCI SZKOLENIOWE 

17.07/ sobota 1. rozmieszczenie w kajutach 

2. briefing: zasady bezpieczeństwa 

1. wspólna kolacja na jachcie 

2. czas na wzajemne poznanie 

18.07/ 

niedziela 

1. Instruktaż - bezpieczeństwo 

2. Instruktaż obsługa 

podstawowych urządzeń 

3. krótki odcinek pływania: ok 4H 

1. wspólna kolacja na jachcie 

2. budowanie zespołu: doświadczenia w 

armii/ doświadczenia w biznesie 

3. dyskusja  

19.07/ 

poniedziałek 

1. Urządzenia nawigacyjne na 

jachcie: instruktaż i pokaz działania.  

2. Dłuższy odcinek pływania 6/7H - 

przygotowanie posiłku na wodzie. 

3. Nauka utrzymywania kursu na 

wodzie 

1. Wspólna kolacja na jachcie 

2. zarządzanie zespołem w kryzysie: 

doświadczenia w armii/ doświadczenia w 

biznesie (P/M) 

3. dyskusja 

20.07/ wtorek 1. techniki wykonywania zwrotów 

jachtem 

2. krótszy odcinek pływania ok 

4/5H 

3. praktyczne wykonywanie 

zwrotów 

1. Wspólna kolacja na jachcie 

2. czas pandemii doświadczenia liderskie 

- dyskusja 

21.07/ środa 1. Organizacja pływań dobowych/ 

wielodobowych 

2. Wyjście w morze na 24H 

3. Nocne pływanie: światła 

nawigacyjne statków i urządzeń 

nadbrzeżnych 

4. Nocne pływanie - astronawigacja 

 

22.07/ 

czwartek 

1. kontynuacja rejsu 24H 

2. Urządzenia radiowe na jachcie 

3. wzywanie pomocy na morzu 

1. Wspólna kolacja na jachcie (P/M) 

2. Zarządzanie czasem - wymiana 

indywidualnych technik 

23.07/ piątek 1. Meteorologia - podstawy 

2. Zarządzanie załogą na jachcie 

3. dłuższy odcinek pływania 5/6H 

1. Wspólna kolacja na jachcie  

2. Podsumowanie rejsu - dyskusja (P/M) 

3. Zwiedzanie portu :) 

24.07/ sobota 1. Pakowanie 

2. opuszczenie jachtu 

1. Wspólne śniadanie 

 

 

 



 



 

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA SPORT ADVENTURE rejs liderów 

ZAŁĄCZNIK NR 2: lista niezbędnego wyposażenia 

 

1. Sztormiak lub solidna kurtka przeciwdeszczowa i spodnie z nieprzemakalnego materiału 

2. Polar i bielizna termiczna– proszę solidnie przemyśleć sprawę ubioru. System „na cebulę” najsku-

teczniejszy 

3. Buty na miękkiej podeszwie do poruszania się po pokładzie 

4. Czapka – ciepła i osłaniająca od słońca 

5. Okulary przeciwsłoneczne 

6. Śpiwór i ręcznik 

7. Latarka – czołówka, najlepiej z opcją światła czerwonego (nie oślepia w nocy) 

8. Leki, które Uczestnik regularnie zażywa 

9. Karta EKUS  

10. WAŻNE – worek żeglarski lub miękka torba do spakowania swoich rzeczy. Sztywne walizki zostają 
na brzegu. 

11. Zaświadczenie o szczepieniu COVID-19, potwierdzenie przechorowania COVID lub potwierdzenie 

wykonania testu na COVID-19 z wynikiem negatywnym. Rodzaj testu do uzgodnienia z liderem 

rejsu.  

Lista wyposażenia – do rozważenia 

1. Rękawiczki żeglarskie – do pracy z linami 

2. Klapki – pod prysznic 

3. Kubek termiczny – przydatny w szczególności na nocnej wachcie 

4. Instrument muzyczny 

5. Ciepła bielizna – w morzu, szczególnie w nocy potrafi być zimno 

6. Środki na chorobę morską, jeśli znacie 

7. Notatnik i przybory do pisania 

8. Power bank 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN WYDARZENIA SPORT ADVENTURE rejs liderów 

ZAŁĄCZNIK NR 3: Oświadczenie uczestnika 

 

Ja …………………………………………………………………………………………… 

(czytelne imię i nazwisko/ PESEL) 

niniejszym oświadczam, że: 

1. Jestem osobą pełnoletnią i mam zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie nietrzeźwości, 

w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać 

lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.  

2. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w SPORT ADVENTURE rejs liderów, w którym dobrowolnie biorę 

udział, niesie za sobą możliwość zranienia, kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania różnych sił natury. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin wydarzenia zamieszczony na stronie 

www.sportadventure.pl .  

3. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie żeglarstwa stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku 

respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

4. Sprawdziłem/am stan mojego zdrowia, który jest dobry i nie wskazuje na to, żeby istniały ewentualne 

przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przeze mnie żeglarstwa. Oświadczam również, że nie jestem i 

nie byłem w ciągu ostatniego tygodnia przeziębiony, a w ciągu ostatniego miesiąca nie chorowałem na 

zapalenie płuc, ucha, oskrzeli ani covid-19, nie choruję na żadne choroby przewlekłe, a w szczególności na: 

padaczkę ani inne choroby neurologiczne, cukrzycę, astmę, nadciśnienie tętnicze oraz nie przeszedłem/szłam 

zawału serca. Oświadczam, iż wiem, że aby objąć ochroną ubezpieczeniową choroby przewlekłe konieczne 

jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które nie jest zawarte w cenie wydarzenia. Rozumiem, iż 

zatajenie choroby przewlekłej skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ubezpieczenia zawartego w cenie 

wyprawy oraz obowiązkiem pokrycia całości ewentualnych kosztów wynikających z potrzeby skorzystania z 

pomocy medycznej. O wszelkich pogorszeniach mojego zdrowia, złym samopoczuciu, niedomaganiach, 

obniżeniu formy psychofizycznej i wszelkich innych dolegliwościach, które wystąpią w trakcie wydarzenia 

będę informować niezwłocznie opiekuna grupy.  

5. Oświadczam, że jestem materialnie odpowiedzialny za każdy zniszczony lub zagubiony przez mnie element 

sprzętu. Zobowiązuję się należycie dbać o sprzęt powierzony mi podczas zajęć. 

6. Oświadczam, że mój udział w wydarzeniu jest dobrowolny i podejmuję go na własną odpowiedzialność. 

Oznacza to, że zrzekam się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od organizatora i 

opiekuna grupy, współpracowników oraz podwykonawców za szkody powstałe bez ich winy. 

7. Upoważniam Organizatora/ Lidera grupy do rozpowszechniania mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi 

utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności:  zdjęciowych, audiowizualnych, 

drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach wydarzenia, w całości 

i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych –w ramach serwisu 

internetowego prowadzonego przez Organizatora oraz dla celów promocyjnych, reklamowych i 

informacyjnych, działalności Organizatora, wszelkich Imprez oraz jego partnerów i sponsorów, we wszelkich 

znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:  

a)utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich 

http://www.sportadventure.pl/


nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych; 

b)wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono; 

c)rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym: (i) nadawania i reemitowania; (ii) 

wyświetlania; (iii) publicznego odtwarzania; (iv) publicznego wykonywania; (v) publicznego udostępniania w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik 

przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w 

ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, w tym 

we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. 

W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na 

rzecz osób trzecich. 

 

 

 

 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o powiadomienie następującej osoby: 

 

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………… 

(telefon/ email) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

(adres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika imprezy) 

 

………………………………………………………………….………………………… 

(miejscowość data) 



 

 


