REGULAMIN UPIORNEJ ŚLIZGAWKI
1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem wydarzenia „Upiorna Ślizgawka” jest Tomaszowskie
Centrum Sportu. Sp. Z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26,
kontakt e-mail: kontakt@arenalodowa.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
Regulamin wydarzenia, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady udziału
i zgłaszania się do konkursów oraz zasady oceniania i przyznawania nagród.
Osoba biorąca udział wydarzeniu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, wyraża
zgodę na zastosowanie się do wszystkich warunków określonych w niniejszym
Regulaminie.

2.

Termin i miejsce wydarzenia:
Wydarzenie „Upiorna Ślizgawka” odbędzie się 31.10.2021 r. (Niedziela) o
godzinie 18:00 w Arenie Lodowej przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie
Mazowieckim.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego wydarzenia z
przyczyn od niego niezależnych.

3.

Główne cele wydarzenia:
•
•
•

4.

Głównym celem wydarzenia jest promowanie jazdy na łyżwach poprzez
naukę i zabawę.
Popularyzacja łyżwiarstwa dla osób w każdym wieku bez względu na status
społeczny czy majątkowy.
Promocja aktywnego trybu życia, jako elementu prawidłowego rozwoju
człowieka.

Warunki uczestnictwa w wydarzeniu „Upiorna Ślizgawka”:
Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób chętnych, bez ograniczeń
wiekowych.
W przypadku osób nieletnich pełną odpowiedzialność ponosi opiekun
prawny nieletniego uczestnika wydarzenia.

Udział w wydarzeniu „Upiorna Ślizgawka” jest dobrowolny oraz
biletowany/płatny.
Koszt w takim wydarzeniu określa Organizator, a także jest on dostępny na
stronie internetowej Organizatora www.arenalodowa.pl w zakładce „cennik”.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa oraz
odległości od innych uczestników ślizgawki, aby pozostała ona bezpieczną formą
aktywnego spędzania czasu wolnego.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą odpowiednie elementy ochronne takie jak:
kask, ochraniacze na ręce i kolana.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń osób
odpowiedzialnych za organizację wydarzenia w przypadku działań niepożądanych
lub może zostać wykluczony z dalszego korzystania z w/w wydarzenia w
przypadku stworzenia zagrożenia na lodzie dla siebie i innych osób
korzystających.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Program wydarzenia „Upiorna Ślizgawka”:
Początek wydarzenia 31.10.2021 godzina 18:00.
Obowiązują stroje halloweenowe
Konkurs na najstraszniejszego upiora w Arenie Lodowej
Muzykę zapewnia Federalne Biuro Imprez
Fotolustro - zdjęcia halloweenowe
Nagrody za udział w konkursach
Ogłoszenie wyników konkursu z tego wydarzenia

6. Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu:
Dla pierwszych 10-ciu osób wchodzących na śródtorze i korzystających z tafli
lodowej na łyżwach przygotowane zostaną napoje energetyczne ze spersonalizowanym
logo Areny Lodowej.
W konkursie na najstraszniejszego upiora wyłonimy kilka osób, spośród których
wybierzemy zwycięzcę. Wyróżnimy także uczestników, którzy zajmą pozostałe miejsca
na podium.
Ogłoszenie wyników konkursu poprowadzi FBI we współpracy z pracownikami
Areny Lodowej odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg konkursów.
Ogłoszenie wyników konkursów oraz rozdanie nagród nastąpi na koniec
niniejszego wydarzenia.
Nagrodami w konkursach są:

•
•
•

Halloweenowy Kubek
Nagrody niespodzianki, gadżety związane z Areną Lodową
Bilety do Kina Helios

7. Dane osobowe i wykorzystanie wizerunku:
Administratorem danych osobowych jest Tomaszowskie centrum Sportowe SP. z
o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów
Mazowieckim, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Łodzi Śródmieścia
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000719806, posiadającą NIP: 773248-84-95, REGON: 368911972, e-mail: kontakt@arenalodowa.pl.
Osoby biorące udział w wyżej wymienionym Wydarzeniu, wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku osób niepełnoletnich, będących pod
opieką prawną osoby dorosłej przez Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o. o. w
Tomaszowie Mazowieckim.
Dane w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku zdjęciowego będą udostępnione
na stronie internetowej www.arenalodowa.pl oraz na portalach społecznościowych Areny
Lodowej.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Postanowienia końcowe
Akceptuję regulamin Wydarzenia „Upiorna Ślizgawka” oraz biorąc w nim udział
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
osób, dla których jestem opiekunem prawnym przez Tomaszowskie Centrum Sportu Sp.
z o. o., ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w celu uczestnictwa w
Wydarzeniu. Zostałem/am poinformowany/na o swoich prawach i obowiązkach poprzez
zapoznanie się z regulaminem w chwili zakupu biletu wstępu.
Powyższy regulamin „Upiornej Ślizgawki” dostępny jest na stronie internetowej Areny
Lodowej: www.arenalodowa.pl

