
Załącznik 2 – Regulamin Imprez i Warsztatów 5Styl 

REGULAMIN IMPREZ I WARSZTATÓW 5Styl 

DEFINICJE: 

Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1. Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy dokument, 

2. Impreza - należy przez to rozumieć imprezy masowe na basenie, 

3. Uczestnik - należy przez to rozumieć dzieci i dorosłych, którzy zostali zgłoszeni oraz opłacili udział w 

Imprezie, 

4. Obsłudze - należy przez to rozumieć pracowników Organizatora działających w ich imieniu lub z ich 

upoważnienia i podejmujących czynności związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy. 

  

CELE IMPREZY: 

1. Cele Imprezy są następujące: 

− promocja bezpiecznej zabawy nad wodą, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży, 

− promocja pływania jako dyscypliny przyjaznej zdrowemu i aktywnemu spędzaniu wolnego 

czasu, 

− wpajanie współzawodnictwa opartego na zasadach fair play, 

− edukacja sportowa dzieci oraz dorosłych. 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W imprezie uczestniczyć mogą dzieci i dorośli, którzy wyrazili chęć uczestnictwa.  

2. Warunkiem udziału w Imprezie jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu imprezy. 

  

 PRZETWARZANIE DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem danych przekazanych przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem udziału w 

wydarzeniu, organizowanym przez 5Styl (dalej „Impreza”) jest Stowarzyszenie GRUPA 5Styl z siedzibą 

w Warszawie (adres: ul. Wadowicka 12, 03-093), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000758894 

(dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: 

biuro@5styl.com, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem 

siedziby Administratora. 



5. Każdy z uczestników przed przystąpieniem do imprezy, a w przypadku małoletnich ich opiekun/

opiekunowie prawni mają obowiązek wypełnienia „Formularzu uczestnictwa w wydarzeniu POOL 

PARTY” przedstawiający ich zgodę lub jej brak na to by Organizator, partnerzy oraz sponsorzy 

imprezy wykorzystywali wizerunek uczestnika/ów biorący udział w imprezie, przy czym wizerunek 

będzie wykorzystywany w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące (prasa, 

radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

jest dobrowolne i Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie 

z tytułu wykorzystania wizerunku poszczególnych zawodników. Każdy z uczestników po 

wypełnieniu formularzu otrzyma od Organizatora odpowiedni kolor bransoletki określający jego 

dobrowolną zgodę na udostępnianie wizerunku. Uczestnik, który znajdzie się na materiałach 

reklamowych lub promocyjnych, ma pełne prawo do wycofania swojego wizerunku ze wskazanych 

materiałów po wcześniejszym zgłoszeniu tej informacji organizatorowi poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres: biuro@5styl.com. 

Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

Art. 81 pkt 2. „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizeruku” 

b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.” 

 6. Organizator ma prawo w każdym czasie przerwać Imprezę ze względów bezpieczeństwa lub 

odmówić uczestnictwa w Imprezie i usunąć z terenu jej odbywania każdego Uczestnika, który 

swoim zachowaniem narusza postanowienia Regulaminu, lub w inny sposób stwarza 

niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub siebie samego. 

 7. Uczestnicy, Rodzice lub Opiekunowie Uczestników mają prawo do rejestrowania przebiegu Imprezy 

przy pomocy urządzeń przeznaczonych do rejestracji dźwięku lub obrazu, w tym telefonów 

komórkowych, wyłącznie na własny użytek. 

8. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obrębie Obiektu tylko i wyłącznie za zgodą kierownika 

Obiektu i osoby odpowiedzialnej z ramienia Organizatora w strefie przez nich wyznaczonych. 

9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z atrakcji Imprezy zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz do niezwłocznego powiadomienia kierownika Obiektu oraz Organizatora o zauważonych 

ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. 

  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 

niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę 

Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 

dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz 

państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających 

wpływ na wykonanie zobowiązań. 

 2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z 

przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie trwania Imprezy. 
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 3. Rodzice lub Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez 

Uczestników szkody, z własnej wyłącznej winy innym Uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim. 

 4. Wszyscy biorący udział w imprezie czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki 

jakie mogą się zdarzyć podczas uczestnictwa w Imprezie nie spowodowane zaniedbaniami 

Zarządcy Obiektu lub Organizatora, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek 

powstał. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe i wypadki w 

czasie trwania Imprezy. 

6. Każdy wypadek oraz niebezpieczne zdarzenie należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze 

Imprezy. 

7. Wszelkie osoby niszczące, uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Obiektu, ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną lub ich prawni opiekunowie. 

8. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Imprezy. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Imprezy. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź 

częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 

3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia Uczestnika i jego Rodzica lub Opiekuna prawnego z 

zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. …… 


