REGULAMIN
„Przeciągnij Syrenę przez Wisłę”
I.

Ogólny opis i cel wydarzenia

1. „Przeciągnij Syrenę przez Wisłę” 2019 to wspólna inicjatywa Fundacji Morsy Wołomin Kobyłka
Fundacji oraz Twoja Droga Rozwoju.

Realizując swoje cele statutowe zespół obu Fundacji

organizuje wydarzenie związane z promowaniem zdrowego trybu życia, wyczynów morsowych i
budowaniem świadomości ekologicznej współistnienia z naturą i dbania o czystość wód, gleby i
powietrza w miejscu zamieszkania.
2. Wydarzenie polega na przepłynięciu wpław Wisły w Warszawie przez 70 doświadczonych
morsów w strojach kąpielowych z zabezpieczeniem w postaci płetw i boi ratunkowych.
3. Organizacja wydarzenia odbywa się w porozumieniu z Biurem Marketingu M. St. Warszawa
z zabezpieczeniem osób uczestniczących (Stołeczne WOPR, powiadomiona Policja Rzeczna, karetka
pogotowia).

II.

Organizatorzy i partnerzy

1. Organizatorzy:
Fundacja Morsy Wołomin Kobyłka
Ul. Przyjacielska 146/2
05-230 Kobyłka
Fundacja Twoja Droga Rozwoju
ul. Szlak 77/103
31-153 Kraków
2. Osoby odpowiedzialne:
Ewa Dołęgowska – koordynator wydarzenia
Robert Rojek – koordynator wydarzenia
3. Partnerzy:
M. st. Warszawa, Dzielnica Wisła

III.

Termin i miejsce wydarzenia

Termin: 24 listopad 2019 r. w godzinach 10:30 – 15:00
Miejsce: Punkt organizacyjny: Plaża Rusałka Strefa ul Wybrzeże Helskie 1/5 z parkingiem po
stronie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

IV. Zasady uczestnictwa obowiązki organizatora i wymogi dla uczestników
1. Organizator przygotuje listę uczestników, którzy będą przepływać rzekę, zostanie ona ogłoszona
w dniu wydarzenia.
2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
3. Organizator zapewnia uczestnikom pierwszą pomoc medyczną ( karetka pogotowia)
4. Organizator zapewnia uczestnikom zabezpieczenie WOPR przeprawy przez rzekę, miejsce do
przebrania się po przepłynięciu oraz poczęstunek po zakończeniu przeprawy.
5. Każdy z zawodników jest zobowiązany do złożenia, w dniu imprezy przed jej rozpoczęciem,
oświadczenia o stanie zdrowia i stanie trzeźwości.
6. Uczestnicy powinni mieć przynajmniej roczny staż w morsowaniu.
7. Uczestnicy wyposażeni obowiązkowo we własną boję ratowniczą oraz płetwy przepływają przez
rzek w 5-cio osobowych grupach w asyście Stołecznego WOPR-u.
IV.

Przepisy porządkowe

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo nad osobami niepełnoletnimi w trakcie wydarzenia ponoszą
rodzice lub opiekunowi prawni.
2. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy alkoholu i środków pirotechnicznych.
3. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń służb porządkowych
organizatora.

V.

Ochrona danych osobowych i wizerunku osobistego

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów swojego wizerunku we
wszystkich materiałach reklamowych i marketingowych dotyczących tego wydarzenia oraz
kampanii

Morsowa

Korona

Wisły.

Jednocześnie

mają

prawo

do

wykorzystywania

upublicznionych materiałów oraz podpisując oświadczenie stwierdzają, iż nie będą rościć z tego
tytułu praw do wynagrodzenia.
2. Administratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są Organizatorzy, tj.:
a) Fundacja Morsy Wołomin Kobyłka, ul. Przyjacielska 146/2, 05-230 Kobyłka
b) Fundacja Twoja Droga Rozwoju, ul. Szlak 77/103, 31-153 Kraków
3. Każdy uczestnik podpisując wypełnione przez siebie oświadczenie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych, w tym danych o dobrym stanie zdrowie, przez Organizatorów w
celach organizacji wydarzenia, w szczególności do celów organizacyjnych i ubezpieczeniowych.

4. Dane osobowe przetwarzane są 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w wydarzeniu.
6. Uczestnik wydarzenia w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na ważność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku lub do czasu odwołania zgody na
przetwarzanie danych. W szczególnych przypadkach przetwarzanie danych uczestnika może
zostać wydłużone, o ile będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie
usprawiedliwionych interesów administratora danych lub strony trzeciej, w szczególności w celu
dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń wynikających z udziału w wydarzeniu.
8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi
danych, prawo do przenoszenia danych, usuwania danych, w zakresie określonym szczegółowo
przepisami prawa.
9. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania
infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
10.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiot trzecim w celu zawarcia umowy

ubezpieczenia NNW.
11.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw
o ochronie danych.
12.
do

Organizatorzy jako współadministratorzy danych uczestników wydarzenia zobowiązują się
współdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych poprzez zastosowanie

adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych, chroniących dane osobowe przed utratą,
zniszczeniem, zabraniem, ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
nieautoryzowaną modyfikacją danych.
13.

W celu wykonania przysługujących uczestnikowi praw uczestnik jest zobowiązany do

kontaktu z administratorami danych pod wyżej wskazanymi adresami z dopiskiem „dane
osobowe”. Administratorzy zobowiązują się do wzajemnego informowania się o otrzymanych od
uczestników wnioskach w zakresie przetwarzania ich danych.

VI.

Postanowienia końcowe
Opracowanie regulaminu, jego zmiany i decyzje we wszystkich sprawach związanych z
imprezą należą do organizatora.

