
REGULAMIN KONKURSU „KIBICUJ Z KLASĄ” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem imprezy pn.” KIBICUJ Z KLASĄ” jest Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z 

o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000719806, posiadającą NIP: 773-24-84-395, REGON 368911972, e-mail: 
nabyleczym@arenalodowa.pl Zwanym dalej „Organizatorem”. 

2. Impreza odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwanego dalej 
„Regulaminem”. 

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej 
www.arenalodowa.pl 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające 
lub mogące mieć wpływ na przebieg Imprezy. 

5. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. Decyzje 
Organizatora nie podlegają odwołaniu i są ostateczne. 

 
§ 2 

Miejsce i termin Imprezy 
 

1. Impreza odbywać się będzie na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim ul. 
Strzelecka 24/26 w dniu 21-23 lutego 2020 r. w godzinach 11.00-16.00 

2. Organizator może zmienić termin Imprezy, a w skrajnych przypadkach odwołać Imprezę, bez 
podania przyczyny. O tym fakcie, uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej 
www.arenalodowa.pl i na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych Facebook. 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie i sposobie 
przeprowadzenia Imprezy.  

 
§ 3 

Cel Imprezy 
 

1. Celem Imprezy jest aktywne połączenie sportowego dopingu i kreatywności,  
2. Impreza stwarza dla uczniów z Tomaszowa Mazowieckiego oraz okolic możliwość poznania 

Areny Lodowej i łyżwiarstwa szybkiego., 
 

§ 4 
Warunki i zasady uczestnictwa w Zawodach 

 
1. W Imprezie mogą wziąć udział klasy, które w wyznaczonym terminie wysłały zgłoszenie na 

adres e-mail Organizatora.  
2. Maksymalna liczba osób biorących udział w konkursie – 1400 osób. Uczestnicy biorą udział 

w Imprezie na własną odpowiedzialność.  
3. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.  
4. Uczestnik nie może być pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. 
5. Stan zdrowia uczestnika musi pozwalać mu na udział w Imprezie. 
6. Prawo do uczestnictwa w Imprezie ma każda osoba spełniająca warunki Regulaminu.  
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§ 5
Zgłoszenia do udziału w konkursie 

1. Zgłoszenie do udziału w Imprezie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

2. O udziale w Imprezie decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora. Termin
dokonywania zgłoszeń kończy się 20 lutego 2020 o północy.

3. Aby dokonać zgłoszenia, należy wysłać skan wypełnionego Formularza zgłoszeniowego
(dostępny na stronie www.arenalodowa.pl) na adres e-mail: kontakt@arenalodowa.pl

4. Komisja w drodze losowania przypisze drużynę narodową do klasy zgłoszonej w konkursie.
Informacja ta zostanie przekazana przewodniczącemu drużyny w formie mailowej,

5. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zapisów na miejscu Imprezy,
w przypadku, kiedy w wyznaczonym na zgłoszenia terminie nie zgłosi się zakładana liczba
biorących udział w konkursie klas.

§ 6
Informacje ogólne dotyczące Imprezy 

1. W dniu Imprezy, przewodniczący drużyny zobowiązany jest do okazania dokumentu maila z
informacją o wylosowanej do kibicowania drużynie narodowej,

2. Drużyna (klasa) biorąca udział w konkursie powinna liczyć nie mniej niż 10 członków

§ 7
Koszty udziału w Imprezie 

1. Udział w Imprezie jest bezpłatny.
2. Organizator pokrywa koszty uczestnictwa dla wszystkich osób.
3. Udział w imprezie jest bezpłatny,

§ 8
Nagrody 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Imprezy będzie czuwać powołana przez Organizatora
komisja, której skład ogłoszony zostanie w dniu Imprezy.

2. Nagrody zostaną przyznane przez komisję wybraną przez Zarząd Areny Lodowej,
3. Oceniane będą przede wszystkim: Hasła wznoszone w języku narodowym danej drużyny,

oprawa muzyczno - choreograficzna, stroje związane z narodowością drużyny której kibicuje
dana drużyna,

4. O kolejności w klasyfikacji zadecyduje komisja
5. Dla najlepiej kibicujących klas z każdej kategorii, przyznane zostaną następujące nagrody:
1) I miejsce- gadżety Areny Lodowej oraz podwójne wejściówki na ślizgawki w Arenie 

Lodowej do wykorzystania do 17 marca 2020 r.
2) II miejsce podwójne wejście na ślizgawki dla całej klasy do 17 marca 2020 r.
3) III miejsce pojedyncze wejście na ślizgawkę do 17 marca 2020 r.

1. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę
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§ 9 

Dane Osobowe 
1. Administratorem danych osobowych jest Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą 

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000719806, 
posiadającą NIP: 773-24-84-395, REGON 368911972, e-mail: kontakt@arenalodowa.pl. 

2. Organizator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Uczestników 
innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i uczestnictwa  
w Imprezie. 

4. Dane w postaci imienia i nazwiska i wizerunku będą udostępniane na stronie internetowej 
arenalodowa.pl oraz w portalach społecznościowych Areny Lodowej  
i mogą być wykorzystane w celach marketingowych Administrator. 

5. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Uczestnika będą przetwarzane w sposób 
zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim,  
a przede wszystkim 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, zwanego dalej „RODO”. 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji 
lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do 
Administratora. 

7. Uczestnik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych 
osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie  
z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

8. Uczestnik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, jeżeli dane osobowe będą 
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.  

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu 
własnych usług. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Imprezy na, a po jej 
zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków 
Administratora na rzecz Uczestnika. Dane osobowe przetwarzane  
w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich 
prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, Spółka stosuje 
wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne 
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych 
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

11. Uczestnik ma prawo do otrzymania kopii moich danych osobowych, które zostaną przekazane 
do takiego państwa. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
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1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie i 

na terenie Imprezy, za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie lub kradzież sprzętu i wszystkich 
innych rzeczy należących do uczestników. 

3. Udział w Imprezie uczestnika nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora jakiekolwiek 
profity, wynagrodzenia, odszkodowania niewskazane treścią Regulaminu. Organizator jest 
zobowiązany wyłącznie do zorganizowania ww. Imprezy opisanej Regulaminem. 

4. Na czas trwania Imprezy Organizator zapewnia pomoc medyczną. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, bez podania przyczyny, warunków niniejszego 

Regulaminu poprzez ich publikację na stronie internetowej www.arenalodowa.pl. 
6. We wszelkich kwestiach spornych, które nie zostały objęte Regulaminem, decyzje 

podejmowane będą przez Organizatora. 
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