REGULAMIN WYDARZENIA „WYJŚCIE NA SZLAK Z DECATHLON KIELCE”
I. Organizator
Organizatorem zawodów jest Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa.
Nr Tel. 787091390, e-mail: dominika.bzowka@decathlon.com
II. Czas wydarzenia
Wydarzenie odbędzie się w dniu 03.02.2018 r. w godzinach od 7:00 do 16:00
III. Miejsce zawodów
Trasa Decathlon- Krajno- Łysica- Huta Szklana
III. Główne cele zawodów sportowych
1.
2.
3.

Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.
Promocja aktywnych formy spędzania czasu.
Popularyzacja sklepu Decathlon jako promotora sportowego stylu życia.

IV. Warunki uczestnictwa
1. W imprezie mają prawo uczestniczyć dorośli oraz dzieci w wieku od lat 4 do lat 18 pod opieką rodziców lub innych
opiekunów prawnych lub samodzielnie za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.
2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wyrażenie zgody uczestnika zawodów, a w przypadku dzieci - rodziców
lub innych opiekunów prawnych na udział w wydarzeniu, potwierdzone elektronicznym zapisem poprzez platformę
www.elektronicznezapisy.pl
3. Uczestnicy imprezy muszą posiadać odpowiedni strój i obuwie sportowe oraz dokument potwierdzający dane
osobowe (np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka).
V. Sprawy organizacyjne
1. Liczba uczestników imprezy: do 30 osób.
2. Osobą odpowiedzialną za przebieg imprezy jest pracownik Decathlon odpowiedzialny za dany rodzaj sportu i/lub
turystyki.
3. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za
przebieg wydarzenia.

VI. Odpowiedzialność Organizatora
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im towarzyszących zaginione
w trakcie trwania zawodów sportowych.

VII. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia „Wyjście na szlak z Decathlon Kielce” jest
Organizator.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
oraz danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu umożliwienia
Organizatorowi przeprowadzenia wydarzenia oraz utrwalania wizerunku na zdjęciach oraz nagraniach filmowych.
Przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VIII. Postanowienia końcowe
Nieznajomość regulaminu zawodów sportowych „Wyjście na szlak z Decathlon Kielce” i jego nieprzestrzeganie nie
będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy
Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z wydarzenia.
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