
REGULAMIN  
Sportowy Festyn z okazji 101 rocznicy „Cudu nad Wisłą” 

 
 

 

I.CEL IMPREZY 

1.Popularyzacja aktywności fizycznej jako najlepszej formy spędzania czasu wolnego. 

2.Popularyzacja lekkiej atletyki. 

3.Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 

4.Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji. 

5.Integracja warszawskiego środowiska biegowego. 

6.Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem aktywności fizycznej. 

 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem Turnieju jest Fundacja Aktywni dla Polski zwana dalej Organizatorem 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Sportowy Festyn z Okazji 101 rocznicy „Cudu nad Wisłą” to zawody i piknik rekreacyjny i  sportowy  na terenie 

Stadionu Lekkoatletycznego “Podskarbińska” OSiR  Praga Południe, Warszawa, ul. Chrzanowskiego 23  w 

Warszawie. 

2. Sportowy Festyn  odbędzie się 19.09.2021r. 

3. Początek Sportowego Festynu  o godzinie 13:00. 

4. Odbiór nagród dla  uczestników którzy zdobędą odpowiednia ilość punktów w konkurencji indywidulanej lub 

rodzinnej odbywać się będzie na bieżąco w trakcie trwania całego festynu, którego zakończenie planowane jest na 

godzinę 18 00. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

godzin przeprowadzenia Festynu. Program imprezy będzie dostosowany do ilości  uczestników i komunikowany na 

bieżąco w dniu Festynu  przez spikera  prowadzącego imprezę.  

5. Impreza  odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Każdy Uczestnik Sportowego Festynu z okazji 101 rocznicy Cudu Nad Wisłą  ma obowiązek zapoznać się z 

Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

2. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w Festynie wyłączni w obecności prawnego opiekuna, który wypełnia 

oświadczenie uczestnika niepełnoletniego i jest na Festynie wraz z dzieckiem. 

3.Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu liczby 300  zarejestrowanych 

Uczestników. 

6. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia (uczestnicy 

powyżej 13 roku życia) lub opiekuna prawnego (uczestnicy poniżej 13 lat i  młodsi) zawierającego: akceptację 

warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach i deklarację posiadania zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Oświadczenie można pobrać można ze strony 

internetowej Organizatora, jego druk znajdować się będzie również w Biurze Zawodów. 

7. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania udziału w imprezie są ostateczne i nieodwołalne. 

9. Wszyscy uczestnicy są obcięci ubezpieczeniem  NNW  

10. Udział w zawodach jest nieodpłatny. 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu Festynu  w biurze zawodów od godziny 12 30. Po zgłoszeniu swojego 

udziału w sportowym festynie uczestnik pobiera w biurze zawodów KARTĘ PUNKTOWĄ do konkurencji 

indywidulanych lub/oraz kartę punktową do konkurencji Rodzinnych.   

VI. KLASYFIKACJE 

Podczas Sportowego Festynu z okazji 101 rocznicy „Cudu nad Wisłą”  prowadzone będą następujące klasyfikacje: 



Klasyfikacja indywidulana konkursów sprawnościowych 

Klasyfikacja rodzinna konkursów sprawnościowych 

Konkurs historyczny rodzinny  

Uczestnicy mają prawo wystartować we wszystkich  tych klasyfikacjach. 

W konkursie rodzinnym muszą wystartować minimum dwie osoby. W składzie drużyny musi być przynajmniej jedno 

dziecko do lat 15.  Pozostałymi członkami zespołu mogą być zarówno rodzice jak i dziadkowie oraz rodzeństwo.  

VII. NAGRODY 

Dla wszystkich uczestników Sportowego Festynu, organizator przewidział w pakiecie startowym wodę, słodycze, 

kartę punktową indywidulaną, dyplom za udział i folder historyczny o Bitwie Warszawskiej.  

W konkurencji  indywidulanej uczestnik który  zaliczy 8 spośród 15 konkurencji sprawnościowych otrzyma Medal 

okolicznościowy 

W konkurencji rodzinnej  uczestnicy którzy  zaliczą 3 spośród 5 konkurencji sprawnościowych przewidzianych dla 

drużyn rodzinnych otrzymają  jedną statuetkę okolicznościową.  

W konkursie historycznym rodzinnym wszyscy uczestnicy  (limit 10 rodzin)  otrzymają nagrody rzeczowe a trzy 

najlepsze drużyny rodzinne puchary.  

VIII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:   

1.  administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywni dla Polski (dalej Fundacja) z siedzibą przy ul. 

Korkowej 137A/70 , 04- 549 Warszawa, adres mail – fundacja@aktywnidlapolski.pl ;  

2.  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji imprezy sportowej “ Sportowy Festyn z 

okazji 101 rocznicy Cudu nad Wisłą  ;  

3.  odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Fundacji w celu realizacji zadań edukacyjnych 

i  szkoleniowych,  współzawodnictwa  sportowego  w  kraju  i  zagranicą,  organizacji  zawodów  sportowych  oraz 

pozostałych imprez organizowanych przez Fundację, a także działalności marketingowej Fundacji;  

4.  dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania 

odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników turniejów;  

5.  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  udostępnionych  przez  siebie  danych  oraz  prawo  ich  

sprostowania, żądania  usunięcia  i  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.;  

7.  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Aktywni dla Polski jest dobrowolne.  

8.  ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres fundacja@sktywnidlapolski.pl spod adresu, 

którego zgoda dotyczy;  

9.  dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, płci, szkoły/klubu, zawodu wykonywanego oraz obszaru 



terytorialnego a konsekwencją  takiego  przetwarzania  będzie  przypisanie  zawodnika  do  odpowiedniej  grupy  

zawodników startujących w Festynie .  

  

IX.  OCHRONA WIZERUNKU  

Udział w wydarzeniu o nazwie Sportowy Festyn z okazji 101 rocznicy Cudu nad Wisła jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na utrwalanie, przetwarzanie i publikację wizerunku w  rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o 

prawie autorskim  i  prawach  pokrewnych.  Uczestnik   wyraża  zgodę  na,  nieodpłatne, bezterminowe, 

nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Fundację Aktywni dla Polski  wizerunku, uwiecznionego na 

zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych w czasie wydarzenia.  

Wyraża zgodę,  aby  ww.  wizerunek  był  wykorzystywany  w szczególności  w  Internecie  (m.in.  w  mediach 

społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz Instagram), w telewizji komercyjnej i publicznej, radio, 

sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i 

wizerunkowych związanych z zawodami i działalnością statutowa Fundacji Aktywni dla Polski.  

W tożsamym zakresie wyraża zgodę na wykorzystanie nagrania  głosu i łączenie takiego nagrania z innymi  utworami.  

Uczestnik  w  myśl  powyższego  regulaminu    rezygnuję  

z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z  wizerunkiem uczestników eventu. Wyraża także zgodę na 

podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem, wykonywanym zawodem lub pracodawcą jakiego reprezentuje w 

tym  nazwą drużyny  i miejscowością;  

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów anty COVID, regulaminu obiektu oraz 

kulturalnego zachowania w trakcie festynu. 

Poprzez uczestnictwo w Sportowym Festynie wszyscy jego uczestnicy oraz opiekunowie prawni uczestników  uznają, 

że przystępują do niego na własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę 

poniesioną przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania czy niedopatrzenia. 

Uczestnicy zgłaszając się do zawodów oświadczają, że nie ma  żadnych przeciwwskazań do ich udziału lub  udziału 

zgłoszonego dziecka  w wydarzeniu, w tym przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.  

1. Organizator zapewnia uczestnikom:  

a)    opiekę lekarską  

b)    napoje,  

3) karty punktacyjne 

4) szatnie  

5) ubezpieczenie NNW 

2.Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.  

3. Sprawy sporne będzie rozstrzygać organizator.  

4. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz 

w innych mediach.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie zawodów.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian, 

które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy 


