
REGULAMIN IMPREZY  

„ Ogólnopolski Badmintonowy turniej dla Dzieci i Młodzieży 
o Puchar Dyrektora COS TORWAR” 

 
Organizatorem imprezy jest Fundacja Aktywni dla Polski, Ul. Korkowa 137A/70, 04-549 Warszawa. 
Wszystkie poniższe zapisy stanowią spójny regulamin wydarzenia organizowanego dnia 11 
października 2020 r. o nazwie „Ogólnopolski Badmintonowy turniej dla Dzieci i Młodzieży o Puchar 
Dyrektora COS TORWAR”.  
Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują zasady jego funkcjonowania opisane  
w poniższym regulaminie oraz warunki uczestnictwa i deklarują stosowanie się do jego zaleceń oraz do 
zapisów zawartych w Regulaminie obiektu.  
Osoby uczestniczące w imprezie zgadzają się na wykorzystywanie ich wizerunku we wszelkich 
materiałach foto, video, relacjach promocyjnych oraz projektach graficznych dot. Imprezy 
„Ogólnopolski Badmintonowy turniej dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Dyrektora COS TORWAR” i zdają 
sobie w pełni sprawę z możliwości ich udziału w transmisjach medialnych, w tym transmisji live oraz 
wszelkich mediów biorących udział w wydarzeniu za zgodą organizatora. Osoby znajdujące się na 
terenie imprezy w pełni akceptują treść regulaminu i formę wydarzenia.  
Nie przestrzegając jego postanowień i nie stosując się do zarządzeń służb porządkowych lub 
organizatora możliwe jest usunięcie osoby z terenu imprezy lub przekazane sprawy policji.  
W przypadku zaistnienia sporów nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 
przedstawiciel organizatora.  
Uczestnicy mogą być narażeni na przebywanie w strefie o podwyższonym natężeniu dźwięków, 
mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 
Wstęp na imprezę jest bezpłatny. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.  
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian godzinowych poszczególnych aktywności oraz 
ingerencji w program imprezy.  
Regulamin imprezy jest regulaminem nadrzędnym. Jednakże zapisów zawartych w Regulaminie 
obiektu również należy przestrzegać. 
 
ZASADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZIE: 
 
• W celu zwiększenia ostrożności pracownicy Ochrony upoważnieni są do sprawdzenia dokumentów 

i mogą zażądać ich okazania przez uczestników imprezy.  
• Służby porządkowe uprawnione są do wglądu w bagaż oraz odzienie wierzchnie osób 

przechodzących przez wejście na teren imprezy. 
 
• Wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa jest 

surowo zabronione. 
 
NA TEREN IMPREZY W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA: 
 
• Wszelkich materiałów pirotechnicznych, broni palnej, prętów, pałek, kijów, noży, pojemników  

z gazem, rolek papieru, latarek laserowych lub innych urządzeń z użyciem laserów, hałaśliwych trąb 
− tak zwanych wuwuzeli, butelek pustych i pełnych, rac dymnych, kastetów, kominiarek, 
materiałów antysemickich, propagandowych, politycznych itp.  

• Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy jedzenia oraz napojów, w tym szczególnie napojów 
alkoholowych i innych środków zaburzających trzeźwą percepcje.  

• Zabrania się wnoszenia urządzeń typu selfiestick. 
 

• Wprowadzanie na teren imprezy zwierząt jest surowo zabronione. 
 
• Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zarządzeń służb przebywających 

na terenie imprezy.  
• Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.  
 

Podczas imprezy będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych szatni na przedmioty, które nie będą 
mogły zostać wniesione na teren imprezy zgodnie z niniejszym regulaminem. 



APARATY FOTOGRAFICZNE 
 
Wnoszenie profesjonalnego sprzętu fotograficznego z wymienną optyką jest zabronione. Osoby 
posiadające takie urządzenia będą musiały zostawić je w depozycie. Podczas imprezy można robić 
zdjęcia amatorskim aparatem fotograficznym bądź telefonem. Zabrania się wnoszenia na teren 
festiwalu urządzeń typu selfiestick ze względów bezpieczeństwa. Ten zapis nie dotyczy przedstawicieli 
mediów, którym została udzielona akredytacja przez Organizatora. 

 

UCZESTNIKOM IMPREZY ZABRANIA SIĘ RÓWNIEŻ: 
• Wszelkiej sprzedaży, w tym przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora. 
• Przechodzenia oraz wchodzenia na wszelkie elementy infrastruktury imprezy w tym ogrodzenie, 

namioty, słupy itp. 
• Rzucania przedmiotami oraz stwarzania zagrożenia wobec innych uczestników imprezy. 
• Wszelkiego uwieczniania imprezy bez zgody organizatora. 
• Wchodzenia oraz przebywania na obszarach wyłączonych z terenu imprezy. 
• Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu. 
 
PRAWO WSTĘPU NA OGÓLNOPOLSKI BADMINTONOWY TURNIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O 
PUCHAR DYREKTORA COS TORWAR” DOTYCZY: 
 
• Przedstawicieli instytucji państwowych oraz medycznych uprawnionych do wykonywania 

czynności kontrolnych posiadający ważną legitymację służbową. Niezbędne jest wcześniejsze 
okazanie legitymacji w porozumieniu z Organizatorem. 

 
• Wszystkich osób w pełni akceptujących program prezentowany podczas imprezy, mimo jego 

ewentualnych zmian. 
 
• Posiadacze oficjalnych wejściówek, akredytacji oraz zaproszeń wydanych przez organizatora 

imprezy. 
 

ZAKAZ WSTĘPU DOTYCZY:   
• Osób, którym pracownik ochrony odmówi możliwości wstępu na imprezę (pracownik ochrony nie 

musi podawać przyczyny swojej decyzji). 
• Osób pod wpływem wszelkich środków odurzających. 

• Osób agresywnych  

  
Osoba niestosująca się do polecenia porządkowego, wydanego w oparciu o ustawy, regulamin obiektu 
lub regulamin imprezy, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości min. 2000 zł.  
Osoba, która nie wykonuje polecenia służb policyjnych lub wszelkich innych organów porządku 
publicznego, w miejscu i w czasie trwania imprezy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 
w wysokości minimum 2000 zł. 
 
Osoba, która w czasie trwania imprezy przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości minimum 2000 zł.  
Osoba, która wbrew ustaleniom przepisów ustawy wnosi lub posiada na imprezie alkohol  
w niedozwolonej formie oraz ze źródła innego niż strefy sprzedażowe usytuowane na imprezie, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości minimum 2000 zł. 
 
Osoba, która w trakcie imprezy stwarza zagrożenie poprzez rzucanie przedmiotami, albo w inny, 
niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie w wysokości nie mniejszej niż 
120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
Osoba, która wnosi lub posiada na imprezie broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 
i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo 
niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie  
w wysokości nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
Osoba, która w czasie i w miejscu trwania imprezy w jakikolwiek sposób narusza nietykalność cielesną 
członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie w wysokości nie mniejszej niż 
120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat 2. 



 

ODWOŁANIE WYDARZENIA 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego komunikowania. 
Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników,  
w przypadku odwołania imprezy bądź odbycia się jedynie w części - z przyczyn niezależnych od 
Organizatora. 

 

RZECZY NIEZBĘDNE W DNIU IMPREZY ORAZ PRZEDZIAŁ WIEKOWY 
 
Uczestnicy imprezy powinni posiadać aktualne dowody osobiste, dzięki temu pracownicy ochrony będą 
mogli ocenić wiek uczestnika. Osoby, które nie mają ukończonego 16-ego roku życia muszą przebywać 
na terenie imprezy w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Osoby powyżej 16 roku życia, a poniżej 
18-ego są zobowiązane do okazania oświadczenia rodzica bądź uprawnionego opiekuna.  

 

ZAWODY ZOSTANĄ ROZEGRANE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH: 
 
Chłopcy i Dziewczynki rocznik 2009- 2010 oraz 2011 – 2013  

Chłopcy/Dziewczynki   rocznik 2007 - 2008 

 Chłopcy/Dziewczynki   rocznik 2005 – 2006 

Chłopcy/Dziewczynki    rocznik 2003 - 2004 

Klasyfikacja drużynowa szkół 

 
 
DOSTOSOWANIE IMPREZY DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Na terenie Torwaru dostępne są miejsca siedzące dla osób niepełnosprawnych. Z ich korzystania 
pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne, a w drugiej kolejności opiekunowie. Opiekunowie 
zobowiązani są do ustąpienia miejsca osobom niepełnosprawnym. 
 

PRZYBORY MEDYCZNE 
 
Osoby, ze stwierdzonym schorzeniem, mogą posiadać lekarstwa oraz oprzyrządowania medyczne 
niezbędne do ich aplikowania. W przypadku takich chorób jak cukrzyca dozwolone jest posiadanie 
produktów spożywczych. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez 
lekarza. 
 
COVID-19 
 
Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie, w tym przedstawiciele mediów, kibice, obsługa oraz 
zawodnicy zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego 
przestrzegania reżimu higienicznego i sanitarnego w szczególności zakrywania ust i nosa. 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy zawodników w trakcie rozgrywania spotkań. 
Przy wejściu na obiekt obowiązywać będzie pomiar temperatury, osoby z temperaturą powyżej 37,5C 

mogą nie zostać wpuszczone na teren imprezy. 

Każda osoba przebywająca na terenie imprezy zobowiązana będzie do wypełnienia oświadczenia 
Covid-19. 

Złamanie regulaminu lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19, 
może skutkować wyproszeniem poza teren imprezy. 


