
REGULAMIN IMPREZY 
„Monika Pyrek Camp”  

I. Główne cele 
1. Wypromowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu. 
2. Promocja lekkiej atletyki jako dyscypliny przyjaznej zdrowemu i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, promocja skoku o 

tyczce. 
3. Podniesienie świadomości uczestników projektu dotyczącej związku pomiędzy aktywnym trybem życia a zachowaniem 

zdrowia i sprawności fizycznej na każdym etapie życia. 
4. Odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego uczestnictwa w sporcie, zachęcenie ich do ruchu i aktywnego 

uprawiania sportu 
5. Zaproszenie dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w warsztatach skoku o tyczce Monika Pyrek Camp” (dalej: „Camp”). 

II. Organizator 
Fundacja Moniki Pyrek 
ul. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin 
email: biuro@fundacjamonikipyrek.pl, Internet: www.fundacjamonikipyrek.pl


III. Terminy i lokalizacje Campu 
Monika Pyrek Camp będzie realizowane w okresie maj-grudzień 2022 na terenie całej Polski wg wcześniej ustalonych przez 
Organizatora lokalizacji. 

IV. Kategoria wiekowa 
Dzieci z klas 0-4 szkoły podstawowej. 

V. Zgłoszenia 
1. Po wyborze przez Fundację miejscowości, w których odbędą się Campy, wybrane szkoły otrzymają od Fundacji lub lokalnego 

samorządu zaproszenie do udziału w Campach. Zgłoszenia uczestników dokonują dyrektor szkoły, nauczyciel lub 
wychowawca klasy. Minimalna ilość zgłoszonych dzieci pod opieką co najmniej jednego opiekuna to 15 osób. W ciągu 
jednego dnia w Campach może wziąć udział maksymalnie 225 uczestników. 

2. Warunkiem udziału w Campie jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w Campie oraz 
potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwskazań medycznych. Ten fakt rodzic lub opiekun prawny potwierdzają 
złożonym podpisem na formularzu zgłoszeniowym Organizatora dostarczonym w dniu Campu przez nauczyciela lub 
opiekuna.  

3. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych w dokumencie wykluczy uczestnika z udziału w Campie.  
4. Rodzic lub Opiekun przyjmuje odpowiedzialność za stan zdrowia uczestnika.  
5. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby 

promocji i marketingu projektu Monika Pyrek Camp Organizatora oraz Partnerów Projektu. Wzór oświadczenia zgody zawarty 
jest w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wykorzystanie wizerunku uczestnika może 
nastąpić w szczególności w materiałach informacyjnych wydawanych przez Organizatora oraz Partnerów Projektu związanych 
z warsztatami Monika Pyrek Camp, ich organizacją i promocją, oraz w materiałach promujących wydarzenia towarzyszące 
warsztatom (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne) także w latach przyszłych. Partnerami Projektu w edycji 2022 
są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rentis S.A. oraz Gmina, w której odbywa się impreza. 

6. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika jest równoznaczne z nieodwoływalnym przeniesieniem na 
Organizatora majątkowych praw autorskich do relacji video lub/i zdjęciowej oraz wykorzystania ich na następujących polach 
eksploatacji: 
a) zwielokrotniania utworu fotograficznego drukiem i inną podobną techniką, 
b) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o których mowa w punkcie a), 
c) publicznego wystawiania, wyświetlania i odtwarzania Utworu fotograficznego, 
d) sporządzania cyfrowego zapisu Utworu fotograficznego i wprowadzania go do Internetu jako formy rozpowszechniania, 
e) wprowadzania Utworu fotograficznego do własnej elektronicznej bazy danych, w postaci oryginalnej, w całości lub części i 
udostępnianie w Internecie. 
Uczestnikom i ich przedstawicielom ustawowym nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z 
tytułu wykorzystania wizerunku i danych osobowych poszczególnych uczestników. 

7. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników, rodziców i opiekunów zostały zawarte w Zał. nr 2 do Regulaminu. 
8. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie wymogi regulaminu, aby móc wziąć udział w Campie. 

VI. Zasady przeprowadzania Campów 
1. Przed udziałem w Campie należy przedłożyć Organizatorowi podpisany formularz zgłoszeniowy w oryginale wraz ze zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika na udział w Campie.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych dokumentów. 
3. Każdy z uczestników Campu zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój oraz obuwie sportowe. 
4. Organizator ustala następujący program Monika Pyrek Camp: 

09:30 - Przyjazd uczestników na miejsce imprezy 
09:45 - Zapoznanie uczestników z dostępną infrastrukturą i odbiór pakietów dla uczestników 
10:00 - Oficjalne rozpoczęcie imprezy - powitanie oraz wspólna rozgrzewka z Mistrzem Sportu 
10:30 - Podział uczestników na grupy 
10:45 - Rozpoczęcie treningu w podgrupach na wyznaczonych stacjach (w sposób rotacyjny) pod okiem instruktorów sportu 
oraz wolontariuszy 
12:00 - Zakończenie treningu 
12:00 - Wspólny zdrowy posiłek i spotkanie z Mistrzem sportu 
13:00 - Zakończenie imprezy 
Camp ma charakter rekreacyjny, dlatego ważniejsza od rywalizacji sportowej jest wspólna zabawa i zachowanie zasad fair 
play.  
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5. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień 
niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie 
specjalnego reżimu sanitarnego. 

6. Zakazane jest: niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na 
terenie Imprezy, jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są 
korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Campu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych.  

8. Każdy z uczestników zostanie zaznajomiony z warunkami uczestnictwa w Campie  
9. Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom instruktorów przeprowadzających Camp oraz 

Organizatora. 
10. Żaden z uczestników nie może samodzielnie opuścić Campu przed jego ukończeniem. Wyjście z Campu możliwe jest pod 

opieką przedstawiciela Organizatora i Opiekuna. 
11. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwzględnieniem zachowania innych uczestników. 
12. Organizator ma prawo w każdym czasie przerwać Camp ze względów bezpieczeństwa, lub odmówić uczestnictwa w Campie 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.  

13. Uczestnicy, Rodzice lub Opiekunowie Uczestników mają prawo do rejestrowania przebiegu Campu przy pomocy urządzeń 
przeznaczonych do rejestracji dźwięku lub obrazu, w tym telefonów komórkowych, wyłącznie na własny użytek, za zgodą 
Organizatora.  

VII. Transport, ubezpieczenie, catering 
Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w Campie uczestnikom, osobom towarzyszącym biorącym 
udział w Campie. Wszelkie koszty między innymi: za wyżywienie, koszty podróży, ubezpieczenie NNW, leczenia - wymienione 
wyżej osoby pokrywają we własnym zakresie. 

VIII. Zasady obowiązujące podczas warsztatów ”Monika Pyrek Camp” w czasie specjalnego reżimu sanitarnego, z którymi 
należy zapoznać się oraz innymi obowiązującymi przepisami a także aktualnymi wytycznymi w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1. Każdy uczestnik oraz opiekun który bierze udział w warsztatach “Monika Pyrek Camp” potwierdza, że rozumie oraz akceptuje 

ryzyko narażenia swojego / uczestnika zdrowia, w tym poprzez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) 
wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań.  

2. Każda osoba wchodząca i przebywająca na teren obiektu w którym odbywają się warsztaty zobowiązana jest poddać się 
obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach do tego wyznaczonych na obiekcie zgodnie ze wskazaną w tych miejscach 
instrukcją. Rekomendowane jest również systematyczne odkażanie rąk w trakcie trwania zajęć. 

3. Każda osoba przebywająca na terenie stref wspólnych (tj. korytarze, szatnie) na obiekcie  w którym odbywają się warsztaty  
zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z zastrzeżeniem, iż powinny zostać one zdjęte 
tylko na czas zajęć dla uczestników szkolenia na hali sportowej. 

4. Każda osoba zobowiązana jest do zachowania dystansu społecznego ( minimum 1,5 m odległości) od innych uczestników 
szkolenia przez cały czas jego trwania. 

IX. Postanowienia ogólne 
1. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa warsztatów „Monika Pyrek Camp" poprzez zapewnienie 

zabezpieczenia medycznego (ratownik medyczny, pielęgniarka szkolna). 
3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i 

organizacją Campu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią 
przed, w trakcie trwania Campu, a także za rzeczy materialne zaginione w trakcie trwania Campu. 

4. 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.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe i wypadki w czasie trwania Campu oraz 
podczas dojazdu uczestników na Camp i powrotu z nich. 

7. Zgłaszający uczestnika wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych uczestników przez Organizatora 
w celu wzięcia udziału w Campie, w zakresie objętym niniejszym regulaminem. 

8. Rodzice/Opiekunowie prawni uczestników ponoszą odpowiedzialność za ich stan zdrowia. 
9. Rodzice lub Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez uczestników szkody, z 

własnej wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim. 
10. Organizator oświadcza, że w zakresie swojej odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczony (posiada ważną polisę 

ubezpieczenia OC). 
11. Zaleca się dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie NNW. 
12. Wszystkie wypadki i inne incydenty powinny być niezwłocznie zgłaszane przedstawicielom Organizatora. 

X. Postanowienia końcowe 
Nieznajomość regulaminu Monika Pyrek Camp nie będzie uznawana przez Organizatora za wytłumaczenie jego nie 
przestrzegania. Każdy z uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod 
rygorem wykluczenia z Campu. 
 
ORGANIZATOR „Monika Pyrek Camp” FUNDACJA MONIKI PYREK 



Formularz zgłoszeniowy

Monika Pyrek CAMP 




Miasto               Data Warsztatów    

 

Imię i Nazwisko uczestnika          Klasa 

 

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka („Rodzic“)     Szkoła  

Oświadczenie / zgoda 
Ja, niżej podpisany Rodzic / Opiekun prawny dziecka, wyrażam zgodę na udział dziecka w warsztatach skoku o tyczce 
(„WARSZTATY“)  organizowanych w ramach Monika Pyrek CAMP („PROJEKT”). Oświadczam, że brak jest jakichkolwiek 
przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa dziecka w Warsztatach, a w razie wypadku wyrażam zgodę na 
udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie oświadczam, że wg swojej najlepszej wiedzy dziecko nie jest osobą 
zakażoną COVID-19, obecnie nie występują u mojego dziecka objawy infekcji, nie przebywa na kwarantannie ani nie pozostaje 
pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem PROJEKTU dostępnym na 
stronie [www.fundacjamonikipyrek.pl] i akceptuję jego treść. 

 
Podpis Rodzica        Podpis Rodzica 

 

Klauzule zgody Uczestnika 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka zgromadzonych w tym formularzu przez 
Fundację Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie (71-245), ul. Szafera 3/5/7 („Fundacja”) w celu zapewnienia dziecku udziału w 
Warsztatach. Zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz jej wycofanie powoduje niemożność wzięcia udziału w Warsztatach. 
 

Podpis Rodzica        Podpis Rodzica     
           
     
         

 
Prosimy o wypełnienie wszystkich POWYŻSZYCH rubryk i zebranie stosownych podpisów. Jest to warunek do udziału w Warsztatach. 

Foto / video relacja z Monika Pyrek Camp – ODPOWIEDNIE ZAZNACZYĆ: 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie oraz nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz głosu 
Dziecka, w dowolnym formacie i we wszystkich rodzajach mediów (w tym w TV, radio, Internecie), bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, przez Fundację Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Szafera 3/5/7 [Fundacja] w celu 
promowania działań związanych z realizacją działalności Fundacji na rzecz upowszechniania sportu i aktywności ruchowej 
wśród dzieci i młodzieży ( zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim u prawach pokrewnych, 
tekst jedn. Dz. U. Z 2006r., Nr 90, poz.631, ze zm. oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

Wyrażam zgodę na udostępnianie materiałów promocyjnych powstałych w czasie warsztatów, wskutek zarejestrowania 
wizerunku i głosu Dziecka Partnerom Fundacji, w szczególności współorganizatorom Projektu (Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Rentis S.A. Gmina, w której odbywa się impreza), na potrzeby publikowania tych materiałów w celu promowania 
działań związanych z realizacją działalności Fundacji wśród dzieci i młodzieży oraz informowania o współpracy Partnerów z 
Fundacją. 



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika:


I. Administrator – Fundacja Moniki Pyrek  
1. Administratorem danych osobowych Dzieci i Rodziców, zebranych w formularzu oraz danych Dzieci zarejestrowanych podczas 
Warsztatów w postaci zdjęć i filmów jest Fundacja Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie (71-245), przy ul. Władysława Szafera 
3/5/7 (dalej: Fundacja). Z Fundacją można skontaktować się poprzez adres email: rodo@fundacjamonikipyrek.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Fundacji; 
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celach zapewnienia Dzieciom udziału w Warsztatach oraz w celach 
zamieszczenia fotorelacji / wideorelacji z Warsztatów na stronach internetowych Fundacji oraz w mediach społecznościowych w 
celu promocji Projektu oraz Fundacji – na podstawie zgody Dziecka i Rodzica/ Opiekuna prawnego. Dane będą przetwarzane 
także w celach archiwalnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie nastąpi 
w prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed roszczeniami, albo polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji; 

3. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji oraz Partnerom 
Fundacji: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rentis S.A., Gmina, w której obywa się impreza. Dane mogą być także przekazywane 
operatorom pocztowym na potrzeby doręczenia odpowiedzi na reklamację; 
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Warsztatów i do czasu wygaśnięcia 
roszczeń, ale przez okres nie dłuższy niż 6 lat, lub do czasu wycofania zgody;  
5. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Warsztatach jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach 
promocyjnych jest dobrowolne;  
6. Ponieważ Fundacja zamierza publikować fotorelacje oraz wideorelacje w mediach społecznościowych, dane osobowe w postaci 
wizerunku i głosu mogą być udostępnione do kraju trzeciego, w którym znajduje się siedziba dostawcy portalu społecznościowego 
(np. Facebook, Twitter).Dostawcy Ci gwarantują odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez zawarcie umowy 
zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;


II. Prawa osób których dane dotyczą 
1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo: do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także 
do przenoszenia danych osobowych. 
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych 
okolicznościach określonych RODO – usunięcia i ograniczenia przetwarzania; 
3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy podstawą takiego 
przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji.  
4.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
– ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO; 

5. Jeśli administratorem danych jest Fundacja, w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją. Dane 
kontaktowe wskazane są w pkt I.1 powyżej;


