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WARUNKI UCZESTNICTWA W WYPRAWIE: ROWEREM PRZEZ WIETNAM I 

KAMBODZĘ  

Zwana dalej Wyprawą 

I. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY 

1. Wyprawa jest imprezą turystyczno-sportową o charakterze rajdu rowerowego. 

Podczas wyprawy uczestnicy mają do pokonania plan całej trasy wg. programu w 

formie przejazdu rowerem, transferu busem lub też łodzią motorową. Grupa będzie 

poruszać się korzystając z miejscowego przewodnika.  

2. Uczestnicy będą nocować w hotelach. 

3. W imprezie 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, 

• zaakceptowały warunki uczestnictwa wraz z załącznikami i przesłały za pomocą 

poczty elektronicznej lub przekazały osobiście przed wylotem podpisane oświadczenie 

UCZESTNIKA (załącznik nr 1 do regulaminu) liderowi wyprawy. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE WYPRAWY 

1. Wyprawa odbędzie się w dniach 6-19 (+/- 3 dni w zależności od siatki połączeń 

lotniczych) listopada 2023, szczegółowa data wylotu zostanie podana na 2 miesiące 

przed wyprawą. 

III. REGULAMIN AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNO-SPORTOWYCH 

1. Prawo udziału w WYPRAWIE mają osoby, których stan zdrowia pozwala na realizację 

aktywności związanych kilkudniową jazdą rowerem (dziennie ok 60 km trasy). 

ORGANIZATOR rekomenduje, aby UCZESTNIK odbył kontrolę lekarską celem 

potwierdzenia powyższych zdolności.  

2. Uczestnicy WYPRAWY zobowiązani są do posiadania podczas zgłoszenia w punkcie 

zbiórki, paszportu ważnego najmniej do 6 miesięcy od daty wyprawy. Uczestnik jest 

zobowiązany zabrać ten dokument ze sobą na wyprawę. Uczestnik jest zobowiązany 
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samodzielnie zakupić wymagane wizy, ORGANIZATOR zobowiązuje się pomóc w 

procesie pozyskania wiz.  

3. W przypadku wprowadzenia przez władze Wietnamu, Kambodzy lub przez linie 

lotnicze decyzji o potrzebie posiadania aktualnego testu COVID, UCZESTNIK 

zobowiązany będzie wykonać taki test na własny koszt i przedstawić jego wyniki 

wskazanym organom. W przypadku wprowadzenia przez powyższe władze nakazu 

posiadania szczepień COVID UCZESTNIK zobowiązany jest je wykonać na własny koszt. 

Brak wymaganych szczepień nie zobowiązuje ORGANIZATORA do zwrotu 

UCZESTNIKOWI kosztów udziału w imprezie.  

4. Uczestnicy WYPRAWY zobowiązani są do przestrzegania przepisów narzuconych 

przez przewoźnika lotniczego, regulaminów hotelowych, zasad ochrony przyrody oraz 

karty turysty. 

5. ORGANIZATOR ma prawo odmówić możliwości udziału w aktywnościach sportowo-

turystycznych osobie, której stan wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających.  

6. ORGANIZATOR nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

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

WYPRAWY, chyba że wynikały one z zaniedbania ORGANIZATORA.  

7. ORGANIZATOR ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osoby, które nie podporządkują 

się regulaminowi WYPRAWY bez prawa zwrotu wniesionych opłat. 

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian programu 

wyprawy w razie zaistnienia przyczyn narażających bezpieczeństwo UCZESTNIKÓW (np. 

z uwagi na pogodę). 

9. Podczas wyprawy UCZESTNICY są zobowiązani do przestrzegania punktualności oraz 

zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez lidera wyprawy.  

10. LIDER grupy Sport Adventure oraz kadra ORGANIZATORA ma prawo wydawać 

UCZESTNIKOM polecenia związane z organizacją i bezpieczeństwem wyprawy. 

UCZESTNIK zobowiązany jest do nich się stosować.  

IV. REJESTRACJA I OPŁATY 

1. Przez REJESTRACJĘ rozumie się wypełnienie i przesłanie liderowi, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej podpisanego oświadczenia, zaakceptowanie na stronie 

www.sportadventure.pl warunków uczestnictwa wraz z załącznikami oraz terminowe 
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wniesienie opłat (zaliczka oraz opłaty za udział). Mail kontaktowy ORGANIZATORA 

w procesie rejestracji: kamil@sportadventure.pl 

2. Wysokość zaliczki jest stała i wynosi 1500 złotych  

3. Zaliczka powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia 

wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego. Po upływie terminów wniesienia 

zaliczek ORGANIZATOR anuluje zgłoszenia. Zaliczka może zostać́ wpłacona 

najwcześniej 6 miesięcy przez rozpoczęciem wyprawy. We wcześniejszym terminach 

możliwe jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w kwocie 1500 zł, która w terminie 6 

miesięcy przed rozpoczęciem wyprawy zostanie zamieniona na zaliczkę̨ na udział w 

wyprawie. 

4. Opłata za udział w WYPRAWIE wynosi (podana kwota obejmuje zaliczkę): 2420 

dolarów oraz cena biletu lotniczego (w zależności od cennika linii lotniczych 4000zł - 

5000zł. 

5. Opłat należy dokonać w następujących terminach: 

• na 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: 2420 dolarów 

• na 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: cena biletu lotniczego minus zaliczka 

 

5. OPŁAT NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM NA RACHUNKI BANKOWE: 

KONTO PLN: PL46 1090 2590 0000 0001 4450 3076, SWIFT: WBKPPLPP 

KONTO USD: PL76 1090 2835 0000 0001 4909 1160, SWIFT: WBKPPLPP 

WSKAZUJĄC W TYTULE PRZELEWU NAZWĘ I DATĘ IMPREZY ORAZ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA. 

 

6. Przekroczenie terminu dokonania wpłaty skutkować będzie usunięciem uczestnika z 

listy członków wyprawy. W takim przypadku ORGANIZATOR nie jest zobowiązany do 

zwrotu poniesionych przez UCZESTNIKA opłat.  

 

7. W przypadku zakupu dodatkowej, dobrowolnej polisy, kwotę drugiej raty należy 

powiekszyć o koszt Polisy Ubezpieczeniowej „Koszty Imprezy Turystycznej” SIGNAL 

IDUNA (to jest ok. 5,3 % wartości kosztów biletu lotniczego i udziału w imprezie). CHĘĆ 

WYKUPU TEJ POLISY NALEŻY ZGŁOSIĆ LIDEROWI WYPRAWY DO 5 DNI OD MOMENTU 

WPŁATY ZALICZKI NA POCZET UDZIAŁU W WYPRAWIE.  
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8. O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wpływu zaliczek na wskazane konto. 

9. Opłaty wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc 

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

chwili przesłania liderowi dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez 

wpłacającego, którego REJESTRACJA w imprezie nie została przyjęta. 

11. 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 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.  

12. Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia: 

• przelot Polska – Wietnam/ Kambodża – Polska z bagażem nadawanym 

• nocleg w hotelach lub kwaterach miejscowych 

• wyżywienie w hotelach podane w programie wyprawy 

• opiekę lidera grupy Sport Adventure i lokalnego przewodnika 

• wypożyczenie roweru lub ebike, 

• transport bagażu głównego na miejscu  

• transport łodzią motorową 

• ubezpieczenie turystyczne (bez ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w 

wyprawie) 

• pakiet startowy – ubrania okolicznościowe 

• pomoc w przygotowaniu do wyprawy/ możliwość indywidualnych konsultacji 

• pamiątkowe trofea 

• zdjęcia z wyprawy 

 

V. 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, 
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• 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 WYPRAWIE, 

• 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. 

VI. 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 lidera za 

niestosowanie się do warunków uczestnictwa i załączników, bądź rażące naruszenie 

zasad współżycia społecznego albo dobrego imienia ORGANIZATORA. Koszty 

powstałe w wyniku wykluczenia z wyżej wymienionych powodów ponosi uczestnik.  

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W 

WYPRAWIE 

1. W terminie 14 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 imprezie. 
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2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować lidera o swojej 

decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: kamil@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. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane 

przez UCZESTNIKA na imprezę.  

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

tożsamości w celu jego identyfikacji. 

4. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA 

mogą korzystać wyłącznie UCZESTNICY WYPRAWY. 

5. 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. 

6. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego 

Regulaminu obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA. 

7. Podczas wyprawy UCZESTNICY są zobowiązani stosować się do poleceń lidera oraz 

kadry ORGANIZATORA. Powinność ta wynika z konieczności zapewnienia terminowej, 

sprawnej i bezpiecznej realizacji programu wyprawy.  

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku nie 

osiągnięcia zakładanego minimum uczestników do dnia 01.10.2023. Zakładane 

minimum wynosi 6 osób.  

 

mailto:kamil@sportadventure.pl
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DANE PODMOTÓW ORGANIZUJĄCYCH IMPREZĘ: 

1. Sport Adventure Sp z o o z siedzibą w 32-089 Prądnik Korzkiewski, ul. 

Ojcowska 43, KRS 0000866663, NIP 5130268525, reprezentowana przez Kamila 

Zinczuk, zwanego liderem wyprawy.  

2. AT ANIMATOR, Marcin Szopa, 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Dolna 10, NIP: 

652-135-13-08, Koncesja Organizatorów Turystyki: 1104, Gwarancja 

Ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA, wysokość zabezpieczenia finansowego 

212,855,00 zł, zwany organizatorem wyprawy.  

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ  

SIGNAL IDUNA: https://w3.signal-iduna.pl/_e-policy/info/owu/ 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 

 
Plecak około 70 l (bagaż główny)   
 
CZAPKA Z DASZKIEM  
 
BIELIZNA ODDYCHAJĄCA/ TERMOAKTYWNA  
 
CIEPŁA BLUZA POLAROWA  
 
KURTKA PRZECIWEDSZCZOWA najlepiej rowerowa 
  
SPODNIE PRZECIWEDSZCZOWE najlepiej rowerowe 
 Przeciwdeszczowe ochraniacze na buty rowerowe 
 Kask rowerowy 
  
SKARPETKI ROWEROWE 
  
BUTY ROWEROWE  
 
RĘKAWICZKI ROWEROWE 
  
PLECAK 20-30L  
 
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE  
 
KREM Z FILTREM min 50  
 
PASZPORT  
 
ZDJĘCIE paszportowe 2 szt (do na białym tle) 

https://w3.signal-iduna.pl/_e-policy/info/owu/
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TELEFON/ APARAT (jeśli chcesz) plus ładowarki (220v)  
 
POWERBANK lub ładowarki słoneczne  
 
RĘCZNIK SZYBKO SCHNĄCY  
 
PIENIĄDZE  
 
PRZYBORY TOALETOWE  
 
SANDAŁY–KLAPKI  
 
BIDON NA WODĘ  (dodatkowy, woda będzie ogólnodostęna w ramach wyprawy) 
  
LEKKIE PRZEWIEWNE SPODNIE  
 
LEKKA PRZEWIEWNA BLUZA/ KOSZULA  
STROJ KĄPIELOWY 
  
CZOŁÓWKA plus baterie  
 
CHUSTECZKI NAWILŻANE   
 
MASECZKA (COVID)  
 
PŁYN ODKAŻAJĄCY (COVID)  
 
PAPIER TOALETOWY  
 
APTECZKA, A W NIEJ:  
 
Leki i suplementy, które regularnie bierzesz,  
 
plastry na obtarcia,  
 
bandaż elastyczny,  
 
sprawdzony lek przeciwbólowy (ból głowy),  
 

 
tabletki na biegunkę,  
 
sprawdzony antybiotyk.   

 

IX. REGULAMIN WYPRAWY SPORT ADVENTURE ROWEREM PRZEZ WIETNAM I 

KAMBODZĘ 
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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 SPORT ADVENTURE ROWEREM PRZEZ WIETNAM I KAMBODZĘ 

, 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 WYPRAWY oraz zobowiązuję się do jego 

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

ROWEREM PRZEZ WIETNAM I KAMBODZĘ 

, 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 wyprawie, 

4. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie aktywności związanych z udziałem w wyprawie 

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

zasad bezpieczeństwa, 

5. Jestem świadomy/ ma 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 wyprawie. Jestem świadomy/a warunków klimatycznych i 

przyrodniczych w miejscu prowadzenia wyprawy.  

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

na: cukrzycę, astmę, nadciśnienie tętnicze oraz nie przeszedłem/szłam zawału serca.  
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8. Oświadczam, iż wiem, że aby objąć ochroną ubezpieczeniową choroby przewlekłe 

konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które nie jest zawarte w cenie 

wyprawy. 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. 

9. Wyrażam zgodę na to, że lider oraz kadra organizatora będą sprawowali opiekę i 

koordynowali działania grupy podczas wyprawy. Jednocześnie rozumiem, że każdy 

Uczestnik 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 wyprawy oraz ponosi wszelkie konsekwencje z tym związane, 

10. Mój udział w wyprawie jest dobrowolny i podejmuję go 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 

wyprawy, 

11. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone z 

przyczyn leżących po mojej stronie w związku z uczestnictwem w wyprawie, 

12. Jestem świadomy/a tego, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia 

zaistniałe podczas mojej aktywności w czasie wolnym. 

13. Rozpowszechnianie wizerunku: 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 wyprawy, 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:  
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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. 

Przetwarzanie i przechowywanie danych: 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, KRS 

0000866663, NIP 5130268525, numer telefonu +48 669 905 081. Podanie danych 

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

osobowe będą przetwarzane w celach:  

• przeprowadzenia wyprawy, rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz 

przygotowania i publikacji materiałów z wyprawy, 

• 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 
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Organizatora, oraz biuro turystyczne AT Animator, w zakresie w jakim może to być 

wymagane do wykonania obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

wyprawy. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane agencji obsługującej stronę 

www.sportadventure.pl w związku z umieszczeniem danych zwycięzców 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 i/lub udostępniania 

wizerunku, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: maciej@sportadventure.pl 

ZAPOZNAŁEM/ ZAPOZNAŁAM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE USTALENIA 

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

(data i czytelny podpis uczestnika imprezy) 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o powiadomienie następującej osoby: 

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

.............................................. 

(imię i nazwisko) 

.......................................................................................................   

……………………………………………….. (telefon/  

email) ..............................................................................................  ………………. 

.................................................................................... 

 .......................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………….. (adres) 

mailto:maciej@sportadventure.pl

