
 

REGULAMIN WYPRAWY RUNMAGEDDON ADVENTURE TATRZAŃSKA WYPRAWA 25-

29.08.2021  

REGULAMIN WYPRAWY TATRZAŃSKA WYPRAWA Sport Adventure   
Poniższy Regulamin zawiera:   

I.Charakterystykę wydarzenia.   
II.Informację o terminie i miejscu jego realizacji.   

III.Zakres świadczeń zawartych w cenie.   
IV.Regulamin akcji górskiej 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.POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:   

1. Szczegółowy program wydarzenia   
2. Lista obowiązkowego wyposażenia uczestnika   
3. Oświadczenie uczestnika   
4. OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach 

turystycznych wynikające z Ustawy o Turystyce.   
5. Oświadczenie opiekuna prawnego małoletniego uczestnika wydarzenia Sport 

Adventure.  
 

I.CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA   

1. Tatrzańska Wyprawa Sport Adventure, (zwana dalej wydarzeniem) to przedsięwzięcie sportowo-
 turystyczne, którego celem jest zdobycie podstawowej wiedzy o poruszaniu się po szlakach górskich i 
zdobycie wybranych szczytów tatrzańskich. 
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).    
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  
w całości,   

 są osobami pełnoletnimi i posługują się językiem polskim lub ukończyły 16 lat 
i podczas wydarzenia pozostają pod opieką ustawowych opiekunów, którzy przekazali 
Organizatorowi stosowną zgodę (patrz załącznik nr 5),   

 zaakceptowały regulamin oraz przekazały liderowi grupy podpisane oświadczenie 
(załącznik nr 4 do regulaminu),   

 spełniają warunki wymienione w regulaminie wyjścia w góry (punkt IV regulaminu).   
II.TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA   



 

1. WYDARZENIE odbędzie się w dniach 25-29.08.2021 roku w miejscowości Zakopane  
(woj. małopolskie) oraz na wybranych szlakach turystycznych.    

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty wydarzenia w przypadku wystąpienia 
warunków pogodowych uniemożliwiających realizację akcji górskiej (np. silne opady deszczu, 
burze itp). W przypadku jeśli termin wskazany przez organizatora z różnych przyczyn nie 
odpowiada uczestnikowi, uczestnik otrzymuje voucher kwotowy do wykorzystania w ramach 
wydarzeń Sport Adventure. Voucher ważny jest przez rok od momentu jego wystawienia. 

III.ZAKRES USŁUG ZAWARTYCH W CENIE   
1.  Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia:   
• wypożyczenie sprzętu na czas zajęć,   
• zajęcia z zakresu bezpieczeństwa poruszania się po szlakach turystycznych w Tatrach  

 Wysokich. t.j m.in.  topografia terenu, użycie sprzętu indywidualnego  (uprząż, kask, lonża), 
 zalecane wyposażenie, sytuacje nagłe (załamanie pogody, burza, uraz, wezwanie pomocy, 
 biwak) 

• wyjścia na szlaki górskie – zgodnie z programem opisanym w paragrafie VII,   
• zakwaterowanie w pokojach z łazienką,  
• śniadania i obiadokolacje,   
• ubezpieczenie,   
• dostęp do hotelowej strefy SPA,   
• pamiątkowy medal oraz trofeum,   
• koszulka z logiem Łowców Przygód,   
• opieka lidera grupy,   
• zdjęcia z wydarzenia.   

IV.REGULAMIN AKCJI GÓRSKIEJ 
1. Organizator jest odpowiedzialny za poprawne wykonanie programu wydarzenia  
i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników, w związku z tym należy stosować się ściśle 
do jego zaleceń oraz przestrzegać ustalonych przez niego zasad.   
2. Podczas WYDARZENIA należy przestrzegać punktualności oraz zasad bezpieczeństwa.  
3. Uczestnicy WYDARZENIA zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości 
podczas zgłoszenia w miejscu jego organizacji.  
4. Osoby od 16. do 17. roku życia mogą brać udział w wydarzeniu pod ciągłą opieką 
opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej wskazanej przez opiekuna prawnego  
na podstawie pełnomocnictwa (Załącznik nr 5 niniejszego regulaminu).  
5. Uczestnicy WYDARZENIA zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony 
przyrody oraz karty turysty.  
6. Wszyscy uczestnicy WYDARZENIA zobowiązani są do stosowania sprzętu 
zabezpieczającego podczas aktywności sportowych. Przez sprzęt taki rozumie się kaski, 
uprzęże i inny sprzęt wskazany i dostarczony przez instruktorów.  
7. Obowiązkiem uczestników WYDARZENIA jest powiadomienie kadry ORGANIZATORA 
oraz udzielanie pomocy innym uczestnikom w razie wypadku.  
8. Kadra ORGANIZATORA ma prawo odmówić możliwości udziału w aktywnościach 
sportowo-rekreacyjnych osobie, której stan wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających.  
9. Podczas WYDARZENIA obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.  
10. ORGANIZATOR nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 
osobowe rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zakończeniu WYDARZENIA.  



 

11. Uczestnik WYDARZENIA ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu oraz 
pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.  
12. ORGANIZATOR ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się 
regulaminowi wydarzenia bez prawa zwrotu wniesionych opłat.  
13. ORGANIZATOR WYDARZENIA zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian 
trasy i programu w razie zaistnienia przyczyn narażających bezpieczeństwo UCZESTNIKÓW 
(np. z uwagi na warunki atmosferyczne).  
14. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wypadki zaistniałe podczas 
aktywności UCZESTNIKÓW w czasie wolnym.  
15. ORGANIZATOR nie zapewnia obsługi Przewodników Tatrzańskich (Górskich) podczas 
przejść proponowanych tras turystycznych. 

  
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.    

 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 wpływu zaliczek na wskazane konto.   
2. Opłata za udział.   
 Opłata za udział wynosi 2400 zł, w tym zaliczka 500 zł.  
 Opłatę za udział należy wnieść przelewem na wskazane konto bankowe w 

nieprzekraczalnym terminie do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.    
 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 nie później niż siedem dni 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: agata@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 konto inne niż to, z którego dokonywano wpłaty.   

 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.   

 UCZESTNIK może zostać wykluczony z udziału w wydarzeniu decyzją lidera 
grupy za niestosowanie się do Regulaminu i jego załączników, bądź rażące naruszenie 
zasad współżycia społecznego albo dobrego imienia ORGANIZATORA.   

 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. Informację o odwołaniu wyprawy ORGANIZATOR poda nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem wyprawy.  

   
VI.INFORMACJE O PODMIOTACH ORGANIZUJĄCYCH WYDARZENIE   

• Sport Adventure sp. Z o o, 32-089 Prądnik Korzkiewski, ul Ojcowska 43; NIP: 5130268525, 

reprezentowany przez Agatę Supeł, zwaną dalej LIDEREM GRUPY, koordynator całości WYDARZENIA  
• 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 zajęć, 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.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   
4. OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych wynikające  
z Ustawy o Turystyce.   
5. Oświadczenie opiekuna prawnego małoletniego uczestnika wydarzenia Sport Adventure  
  

mailto:kontakt@sportadventure.pl


 

Page Break  
REGULAMIN WYDARZENIA TATRZAŃSKA WYPRAWA Sport Adventure   
ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowy program wydarzenia   
  

 DZIEŃ 0 (ŚRODA):   
• przyjazd na miejsce, zakwaterowanie 

  
DZIEN I* (CZWARTEK):  
• śniadanie w formie pakietu 
• przejazd busem pod TPN 
• wyjście na Rysy 
• powrót do hotelu, obiadokolacja 
 
DZIEN II* (PIĄTEK):  
• śniadanie w formie pakietu 
• przejazd busem pod TPN 
• wyjście na Orlą Perć 
• powrót do hotelu, obiadokolacja 
 
DZIEN III* (SOBOTA):  
• śniadanie 
• spacer po Zakopanem (opcjonalnie - wyjście na Świnicę/Kościelec) 
• relaks w termach 
• obiadokolacja 
 
DZIEN IV* (NIEDZIELA):  
• śniadanie  
• przejazd busem pod TPN 
• wyjście na Kościelec/Świnicę 
• powrót do hotelu, obiadokolacja 

   
  *Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności dni w programie lub zmiany 
zdobywanych szczytów w zależności od warunków pogodowych panujących na szlakach, o czym 

poinformuje uczestników z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 
   

REGULAMIN WYDARZENIA TATRZAŃSKA WYPRAWA Sport Adventure   
ZAŁĄCZNIK NR 2: Lista obowiązkowego wyposażenia   

 wygodne obuwie za kostkę przeznaczone do wędrówek górskich   
 kurtka wodoodporna 
 plecak turystyczny 
 okulary przeciwsłoneczne 
 własny prowiant do zabrania na wędrówki  
 latarka typu „czołówka” i zapasowe baterie  
 termos 
 krem z filtrem  
 preparat na komary/owady  
 strój kąpielowy/kąpielówki i ręcznik (opcjonalnie) 



 

   
UWAGA: sprzęt ten będzie sprawdzany na miejscu.   
   
   
 
   
 

REGULAMIN WYDARZENIA TATRZAŃSKA WYPRAWA Sport Adventure   
ZAŁĄCZNIK NR 3: Oświadczenie uczestnika   

   
 Ja ……………………………………………………………………………………………   
(czytelne imię i nazwisko, PESEL)   
niniejszym składam oświadczenie w stosunku do Organizatora wydarzenia TATRZAŃSKA WYPRAWA 
SPORT ADVENTURE i potwierdzam, 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 Wydarzenia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
Zostałem/am poinformowany/a, że udział w WYDARZENIU, 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 Wydarzeniu,   
  
4. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie aktywności związanych z udziałem w Wydarzeniu 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 Wydarzeniu. Jestem świadomy/a warunków klimatycznych i przyrodniczych w miejscu 
prowadzenia Wydarzenia. 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 Wydarzenia. Rozumiem, iż 
zatajenie choroby przewlekłej skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ubezpieczenia zawartego w 
cenie Wydarzenia oraz obowiązkiem pokrycia całości ewentualnych kosztów wynikających z potrzeby 
skorzystania z pomocy medycznej w trakcie wydarzenia 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 lider oraz kadra organizatora będą sprawowali opiekę i koordynowali 
działania grupy podczas Wydarzenia. Jednocześnie rozumiem, że każdy 
Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest stosować się do poleceń lidera oraz kadry organizatora, a jeśli 
tego nie uczyni, oznacza to, że rezygnuje z opieki Organizatora, przestaje być uczestnikiem 
Wydarzenia oraz ponosi wszelkie konsekwencje z tym związane,   
  
8. Mój udział w wydarzeniu 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 Wydarzenia,   
  
9. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone z przyczyn leżących po 
mojej stronie w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu,   
  
10. Jestem świadomy/a tego, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe 
podczas mojej aktywności w czasie wolnym.   
  
11. 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 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 Wydarzeń 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 Sport Adventure Sp. z o.o. z siedzibą w 32-089 Prądnik Korzkiewski;   
ul. Ojcowska 43; NIP: 5130268525, 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 wyłonienia zwycięzców Wydarzenia, wydania nagród, , 
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.   
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, 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 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: 
kontakt@sportadventure.pl   
  
  
….............................................................................................................................................   
  
ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE USTALENIA   
   
W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o powiadomienie następującej osoby:   
  
…………………………………………………………………………………………   
(imię i nazwisko)   
  
…………………………………………………………………………………………   
(telefon/ email)   
  
………………………………………………………………………………………….   
  
………………………………………………………………………………………….   
(adres)   
  
……………………………………………………………………………………………   



 

(czytelny podpis Uczestnika Wydarzenia)   
  
   
………………………………………………………………….…………………………   
(miejscowość, data)  
  
  
  
  

Page Break  
REGULAMIN WYDARZENIA TATRZAŃSKA WYPRAWA Sport Adventure   
ZAŁĄCZNIK NR 4: OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych 
wynikające z Ustawy o Turystyce: https://sportadventure.pl/regulamin/warunki-uczestnictwa-w-
imprezach-turystycznych-2021.pdf   
  
  
  
  

   
REGULAMIN WYDARZENIA TATRZAŃSKA WYPRAWA Sport Adventure   
ZAŁĄCZNIK NR 5: OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA 
WYDARZENIA SPORT ADVENTURE  
  

Ja, niżej podpisany/a* __________________________________________,   
zamieszkały/a* w ______________________________, ul. ____________________________,   
nr ____________,    
Pesel: ___________________________ jako opiekun prawny małoletniej/go* 
_________________________________________, niniejszym:  
- oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem wydarzenia, w tym z treścią oświadczenia składanego 
przed wydarzeniem oraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych moich  
i małoletniego;  
-  wyrażam zgodę na udział małoletniego w wydarzeniu Tatrzańska Wyprawa Sport Adventure  
w terminie 25-29.08.2021  
-  wskazuję jako jego opiekuna na czas trwania wydarzenia Pana/Panią* 
_________________________________________  PESEL: ____________________________  
do składania wszelkich oświadczeń i podejmowania wszelkich działań jakie okażą się niezbędne  
w związku z uczestnictwem małoletniego w wydarzeniu.  
  
_______________________, _____________ r.  ______________________________   
miejscowość, data podpis opiekuna prawnego  
  
*niepotrzebne skreślić  
  
  
  
 


