
 

REGULAMIN WYPRAWY 

RUNMAGEDDON ADVENTURE WILD WATER CHALLENGE 

 

I. ORGANIZACJA  

Podmiotami organizującymi wydarzenie RUNMAGEDDON ADVENTURE WILD WATER CHALLENGE, 

zwanego dalej WYPRAWĄ, są: 

• Marcin SZYMAŃSKI, 4 values Runmageddon Adventure, z siedzibą w 31-512 Kraków, ul. 

Topolowa 6/13 NIP 9531874989., zwany dalej DYREKTOREM WYPRAWY 

• Rivent - Sport Rekreacja Eventy Paweł Sarna, Mystków 447 33-334 Kamionka Wielka NIP 

7342919974  zwany dalej ORGANIZATOREM  

 

II. CHARAKTERYSTYKA WYPRAWY 

1. RUNMAGEDDON ADVENTURE WILD WATER CHALLENGE jest wyprawą kajakarsko- biegową, 

zawierającą elementy szkolenia z obszaru kajakarstwa górskiego.  

2. Program wyprawy obejmuje również elementy turystyki lokalnej w Słowenii.  

3. Uczestnicy wyprawy realizują jej cel działając w zespołach z instruktorami kajakarstwa górskiego. 

Na 6 uczestników przypada jeden instruktor.  

4. Zakwaterowanie podczas wyprawy będzie realizowane na campingu w namiotach własnych lub 

odpłatnie wypożyczonych. Za dodatkową dopłatą możliwy jest wynajem apartamentu.  

5. Wyżywienie realizowane jest we własnym zakresie (na campingu znajduje się kuchnia, 15 minut 

marszu od campingu znajduje się miejscowość – restauracje i sklepy). Organizator funduje kolacje na 

zakończenie wyprawy. 

5. W wyprawie mogą wziąć udział wyłącznie UCZESTNICY, przez których rozumie się osoby, które 

spełniają następujące warunki: 

• dokonały REJESTRACJI zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 

• wniosły wszystkie wymagane opłaty na konto ORGANIZATORA w całości, 

• są osobami pełnoletnimi, lub po ukończeniu 12 lat udają się na wyprawę wraz z pełnoletnim 

opiekunem, 



 

• zaakceptowały regulamin oraz przekazały liderowi wyprawy podpisane oświadczenie 

(załącznik nr 1 do regulaminu), 

• spełniają warunki wymienione w regulaminie szkolenia kajakarskiego punkt IV Regulaminu, 

• potrafią pływać.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYPRAWY 

1. WYPRAWA odbędzie się w dniach od 14.06.2021 do 20.06.2021 w Słowenii. W przypadku 

odwołania imprezy z powodu związanego z epidemią COVID-19, ORGANIZATOR dokona zwrotu 

pełnych kwot wpłaconych zaliczek. Zwrot zostanie dokonany w terminie do czternastu dni po 

otrzymaniu informacji email ze wskazaniem konta bankowego UCZESTNIKA.  

2. W przypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z bezpieczeństwem UCZESTNIKÓW 

ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany daty WYPRAWY, przy czym UCZESTNICY zostaną o 

tym poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 

WYPRAWY oraz w formie poczty elektronicznej przesłanej na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym nie później niż 72 godziny przed pierwotnie planowanym rozpoczęciem WYPRAWY. 

Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony ORGANIZATORA 

dodatkowych zobowiązań w stosunku do UCZESTNIKA ani jakichkolwiek roszczeń UCZESTNIKA w 

stosunku do ORGANIZATORA. 

IV. REGULAMIN SZKOLENIA KAJAKARSKIEGO 

1.  Prawo udziału w wyprawie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie, bez 

względu na umiejętność pływania. 

2.  Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do posiadania / przy zgłoszeniu w autokarze lub na campingu 

/ dokumentu tożsamości. 

3.  Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w wyprawie pod opieką osoby dorosłej, 

biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo. 

4.  Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony 

przyrody oraz karty turysty. 

5.  Wszyscy uczestnicy wyprawy zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce 

ratunkowej oraz posiadania na głowie zapiętego w sposób odpowiedni kasku. 

6.  Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pomocy innym uczestnikom wyprawy w miarę swo ich 

możliwości. 



 

7.  W trakcie trwania wyprawy zabrania się picia alkoholu lub używania środków odurzających. 

8. Na wyprawie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych. 

9. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być 

zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem. 

10. Uczestnictwo w wyprawie kajakowym odbywa się na koszt i ryzyko uczestników. 

11. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wyprawy. 

12. Uczestnik wyprawy ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz 

pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

13. Instruktor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi 

wyprawy bez prawa zwrotu wniesionych opłat. 

14. Organizator wyprawy zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy i programu 

wydarzenia oraz odwołania całości lub części wyprawwy w przypadku wysokiego stanu wody lub 

złych warunków pogodowych. 

15. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi na czas wyprawy kajak, kamizelkę (kapok),kask, 

wiosło, ubranie neoprenowe i kurtkę wodoszczelną. 

16. Na niektórych trasach spływu występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia 

pontonu/kajaka.  

V. REJESTRACJA I OPŁATY 

1. Przez REJESTRACJĘ w WYPRAWIE rozumie się wypełnienie i przesłanie dyrektorowi wyprawy za 

pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału oraz wniesienie opłat (zaliczka oraz opła ta za 

udział). 

2. Zaliczka powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i 

przesłania formularza zgłoszeniowego. Po upływie 7 dni dyrektor wyprawy anuluje zgłoszenie.  

3. Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany na stronie www, wskazując w 

tytule przelewu nazwę i datę imprezy oraz imię i nazwisko uczestnika. 

4. Dyrektor wyprawy potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną przesłaną 

na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

5. O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wpływu zaliczek na wskazane konto. 

6. Opłaty wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną 

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



 

dyrektorowi wyprawy własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta 

bankowego przez wpłacającego, którego REJESTRACJA w wyprawie nie została przyjęta. 

7. Wysokość zaliczki jest stała i wynosi 500zł. 

8. Opłata za udział wynosi (podana kwota obejmuje zaliczkę): 

     • 2400 zł – specjalna cena dla pierwszych 6 zapisanych osób, które opłacą zaliczkę. 

     • 2650 zł – kwota obowiązuje od osoby zapisanej jako 7 (która opłaciła zaliczkę), do osoby 

zapisanej maksymalnie do dnia 8.10.2020. 

     • 2800 zł – Kwota od dnia 9.10.2020 do osiągnięcia limitu zgłoszeń. Płatne do 30.05.2021. 

9. Opłatę za udział należy wnieść przelewem na wskazane konto bankowe w terminie  nie później niż 

na 14 dni przed datą wyjazdu.  

10. Niewniesienie opłaty za udział w terminie uprawnia ORGANIZATORA do skreślenia UCZESTNIKA. 

UCZESTNIKOWI nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów (zaliczki). 

11. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat oraz zniżek w każdej chwili bez 

podania przyczyny. 

12. O zmianie wysokości opłat bądź zniżek ORGANIZATOR poinformuje na stronie internetowej 

wyprawy najpóźniej na trzy dni przed wejściem zmian w życie. 

13. ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa do 

udziału w wyprawie na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI. Zmiany takiej można 

dokonać nie później niż 20.05.2021. 

14. Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia: 

•  4 dni szkolenia i spływ pod okiem doświadczonych instruktorów po najpiękniejszych 

rzekach Słowenii, 

• dzień trekkingowo - biegowy 

•  miejsca noclegowe na campingu (namiot własny, istnieje możliwość wypożyczenia namiotu 

za dodatkową opłatą; za dopłatą możliwość noclegu w apartamentach) 

• opiekę dyrektora wyprawy i instruktorów, 

• ubezpieczenie NNW i KL (sporty wysokiego ryzyka), 

• pełny sprzęt: profesjonalne kajaki górskie ( firmy Zet – Kayaks i Dagger ) wiosło, kamizelka, 

kask, fartuch, 

• ubiór: pianka neoprenowa – 3mm zapewniająca komfort termiczny, kurtka wodoodporna, 

buty neoprenowe, 

• zdjęcia z wyjazdu, 

• uczestnictwo w uroczystej kolacji,  

• ubrania okolicznościowe – koszulka i getry, 

• medal pamiątkowy. 

 



 

      

 

Dodatkowo za osobną opłatą uczestnik może wykupić: 

• Transport do i z miejsca zakwaterowania w Słowenii (bus organizatora, możliwość 

podjęcia w Krakowie i Katowicach – cena: 350 zł w dwie strony. 

• Zakwaterowanie w apartamencie: cena 440 zł za całość pobytu za osobę. 

• Wynajęcie namiotu: cena 30 zł za osobę. 

 

VI. UTRWALANIE/ PRZETWARZANIE 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 IMPREZIE, 

• 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 wyprawy ma prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom wyprawy 

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 wyprawy. 

VII. REZYGNACJA / DYSKWALIFIKACJA 

1. Pod żadnym pozorem UCZESTNIK nie może zrezygnować z udziału w wyprawie w trakcie jej 

trwania bez poinformowania lidera i podpisania stosownych dokumentów. 

2. UCZESTNIK może zostać wykluczony z udziału w wyprawie decyzją dyrektora za niestosowanie się 

do Regulaminu i jego załączników, bądź rażące naruszenie zasad współżycia społecznego albo 

dobrego imienia ORGANIZATORA. 

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W WYPRAWIE 

1. W terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione 

są łącznie następujące warunki: 



 

a) zgłaszający udział w wyprawie wypełnił i przesłał ORGANIZATOROWI formularz zgłoszeniowy , 

b) UCZESTNIK przekazał zaliczkę za udział w wyprawie. 

W takim przypadku UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania 

przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować dyrektora 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. 

3. Po upływie terminu wskazanego w punkcie VIII/ 1, UCZESTNIK, w zależności od terminu rezygnacji 

ponosi następujące koszty: 

•  30 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w terminie przekraczającym 60 dni przed 

pierwszym dniem wyjazdu, 

•  40 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w okresie od 59 do 40 dnia przed 

pierwszym dniem wyjazdu, 

•  75 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w okresie od 39 do 20 dnia przed 

pierwszym dniem wyjazdu, 

•  90 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi od 19 do 10 dnia przed pierwszym dniem 

wyjazdu, 

•  100 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w okresie od 9 i przed pierwszym dniem 

wyjazdu. 

IX. ODWOŁANIE IMPREZY 

1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania wyprawy w każdej chwili bez podania 

przyczyny. 

2. UCZESTNICY zostaną poinformowani o odwołaniu wyprawy poprzez informację na stronie 

internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres podany przez 

UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym. 

3. W przypadku odwołania wyprawy przez ORGANIZATORA wniesione przez UCZESTNIKÓW opłaty 

zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu 14 dni od wskazania 

ORGANIZATOROWI przez UCZESTNIKA konta bankowego do zwrotu. Wskazanie takie powinno 

nastąpić poprze email przesłany na adres marcin@sportadventure.pl .  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oficjalną stroną internetową wyprawy jest domena www.sportadventure.pl  

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez 

UCZESTNIKA na wyprawę.  

3. ORGANIZATOR ma prawo w każdej chwili zażądać od UCZESTNIKA dokumentu tożsamości w celu 

jego identyfikacji. 

mailto:marcin@sportadventure.pl
mailto:marcin@sportadventure.pl
http://www.sportadventure.pl/


 

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

wyłącznie UCZESTNICY wyprawy. 

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

obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA. 

 

 

REGULAMIN IMPREZY RUNMAGEDDON ADVENTURE WILD WATER CHALLENGE 

ZAŁĄCZNIK NR 1: Oświadczenie Uczestnika imprezy sportowej wraz ze zgodą na rejestrację i 

rozpowszechnianie wizerunku 

 

Ja: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                            (czytelne imię i nazwisko/PESEL) 

niżej podpisana/y (dalej: Uczestnik) składam oświadczenie w stosunku do Organizatora imprezy 

RUNMAGEDDON ADVENTURE WILD WATER CHALLENGE, 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.  zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin Imprezy oraz zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w RUNMAGEDDON ADVENTURE WILD 

WATER CHALLENGE, w którym dobrowolnie biorę udział, niesie za sobą możliwość zranienia, 

kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania różnych sił natury oraz podróżowania miejscowymi 

środkami transportu, 

3.  posiadam doświadczenie oraz umiejętności techniczne niezbędne do bezpiecznego 

uczestnictwa w Imprezie (umiejętności w zakresie kajakarstwa górskiego nie są wymagane, 

umiejętność pływania wymagana), 

4. zdaję sobie sprawę, że uprawianie aktywności związanych z udziałem w Imprezie stwarza 

ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad 

bezpieczeństwa, 

5. jestem świadomy tego, że Organizator pomimo starań nie jest w stanie zabezpieczyć 

wszystkich potencjalnych przeszkód, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla mojego życia i 

zdrowia, 

6. sprawdziłem/am stan mojego zdrowia, który jest dobry i nie wskazuje na to, żeby istniały 

ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania aktywności związanych z udziałem w 

Imprezie. Jestem świadomy/a  warunków klimatycznych i przyrodniczych w miejscu prowadzenia 

Imprezy.  Oświadczam również, że nie choruję na żadne choroby przewlekłe, a w szczególności na: 

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 Imprezy. Rozumiem, iż zatajenie 

choroby przewlekłej skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ubezpieczenia zawartego w cenie 

Imprezy oraz obowiązkiem pokrycia całości ewentualnych kosztów wynikających z potrzeby 

skorzystania z pomocy medycznej w trakcie imprezy lub ewentualnej akcji ratunkowej i 

poszukiwawczej. O wszelkich pogorszeniach mojego zdrowia, złym samopoczuciu, niedomaganiach,  

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

wyprawy będę informować niezwłocznie kadrę organizatora. 

7. wyrażam zgodę na to, że dyrektor oraz kadra organizatora będą sprawowali opiekę i 

koordynowali działania grupy podczas Imprezy. Jednocześnie rozumiem, że każdy Uczestnik Imprezy 

zobowiązany jest stosować się do poleceń dyrektora oraz kadry organizatora, a jeśli tego nie uczyni, 

oznacza to, że rezygnuje z opieki Organizatora, przestaje być uczestnikiem Imprezy oraz ponosi 

wszelkie konsekwencje z tym związane, 

8.  mój udział w imprezie jest dobrowolny i podejmuję go tylko i wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. Oznacza to, że zrzekam się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od 

Organizatora oraz podwykonawców za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe powstałe bez ich 

winy przed, w trakcie oraz po zakończeniu Imprezy, 

9. ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone z przyczyn 

leżących po mojej stronie w związku z uczestnictwem w Imprezie, 

10.  jestem świadomy/a tego, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia 

zaistniałe podczas mojej aktywności w czasie wolnym. 

 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE USTALENIA 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika imprezy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Upoważniam Organizatora 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 Imprezy, 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 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. 

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

Administratorem danych jest Marcin SZYMAŃSKI, 4 values Runmageddon Adventure z siedzibą w 

31-512 Kraków przy ul. Topolowa 6/13, NIP 9531874989, numer telefonu +48 669 905 081. Podanie 

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

osobowe będą przetwarzane w celach:  

• przeprowadzenia Imprezy, w tym wyłonienia zwycięzców Imprezy, wydania nagród, , 

rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz przygotowania i publikacji materiałów ze Imprezy , 

• przesłania oferty (jeżeli udzielono zgody), 

• uzasadnionych prawem przez administratora lub działającego w imieniu administratora, 

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

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, oraz biuro Rivent, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania 

obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy. Ponadto Państwa dane mogą 

być udostępniane agencji obsługującej stronę www.sportadventure.pl  w związku z umieszczeniem 

danych zwycięzców w dedykowanej sekcji strony www. W przypadku zwycięzców nagród dane 

osobowe mogą być przekazane do właściwego urzędu skarbowego  

w celach związanych z opodatkowaniem nagrody. W przypadku przesyłania oferty przez 

Organizatora odbiorcami danych mogą być jego wybrani współpracownicy, domy mediowe, agencje 

reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i 

współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach sprzedażowych Organizatora  

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: marcin@sportadventure.pl  

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE USTALENIA 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika imprezy) 

 

 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o powiadomienie następującej osoby: 

 

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………… 

(telefon/ email) 

 

………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………….  

(adres) 


