Regulamin uczestnictwa w Monika Pyrek CAMP
DEFINICJE:
Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu jest mowa o:
1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
2. Organizatorze - należy przez to rozumieć Fundację Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie ul. Szafera
3/5/7, NIP 8522625571, REGON 365798860, KRS: 0000644904;
3. Imprezie - należy przez to rozumieć trening lekkoatletyczny z elementami skoku o tyczce z udziałem
Moniki Pyrek;
4. Uczestniku - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w wieku 7-10 (
klasy 1-3), które zgłoszone zostały do udziału w Imprezie;
5. 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 aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
- promocja lekkiej atletyki jako dyscypliny przyjaznej zdrowemu i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu,
- promocja skoku o tyczce, szukanie następczyń mistrzów,
- wpajanie współzawodnictwa opartego na zasadach fair play.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W imprezie uczestniczyć mogą dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w wieku 7-10 lat (klasy 13.)
2. Rodzic lub Opiekun prawny uczestnika składa pisemną deklarację o nieposiadaniu żadnych
przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w imprezie sportowej oraz pisemną zgodę na
uczestnictwo dziecka/podopiecznego w Imprezie.
3. Nie złożenie ww. deklaracji skutkować będzie niemożliwością uczestniczenia w Imprezie.
4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez rodzica lub Opiekuna
prawnego Uczestnika.

PRZEBIEG IMPREZY:
1. Organizator ustala następujący program Imprezy – Monika Pyrek CAMP:
10:30 Przyjazd uczestników na miejsce imprezy
10:45 Zapoznanie uczestników z dostępną infrastruktura
11:00 Oficjalne rozpoczęcie imprezy - powitanie oraz wspólna rozgrzewka z Mistrzem Sportu
11:30 Podział uczestników na grupy
11:40 Rozpoczęcie treningu w podgrupach na wyznaczonych stacjach (w sposób rotacyjny) pod
okiem instruktorów sportu oraz wolontariuszy
13:00 Zakończenie treningu
13:00 Wspólny zdrowy posiłek i spotkanie z Mistrzem Sportu
14:00 Zakończenie imprezy
2. Zajęcia mają charakter rekreacyjny, dlatego też ważniejsza od rywalizacji sportowej jest wspólna
zabawa i zachowanie zasad fair play.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA TERENIE IMPREZY:
1. Impreza ma charakter nieodpłatny, po ówczesnym zgłoszeniu i otrzymaniu potwierdzenia udziału.
2. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest posiadania obuwia oraz stroju sportowego.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w
szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego oraz
stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.
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- jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy.
- Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,
- napojów alkoholowych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych.
6. Organizator, partnerzy oraz sponsorzy Imprezy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym
wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia
towarzyszące (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują żadne
gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych zawodników.
7. 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.
8. 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, za zgodą Organizatora.

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.
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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe i wypadki w czasie
trwania Imprezy.
5. 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.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

