
REGULAMIN IMPREZY „ŚLIZGAWKA NA BYLE CZYM” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem imprezy pn.” ŚLIZGAWKA NA BYLE CZYM” 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 15 marca 2020 r. od godziny 14.00 

2. Organizator może zmienić termin Imprezy, a w skrajnych przypadkach odwołać Imprezę, bez 
podania przyczyny. O tym fakcie, zawodnicy 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 promocji rozrywki z kulturą fizyczną.  
2. Impreza stwarza dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz okolic możliwość 

poznania Areny Lodowej i funkcjonalności obiektu. 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w Zawodach 

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

adres e-mail Organizatora i w sytuacji, kiedy nie został wyczerpany limit miejsc. Maksymalna 
liczba osób biorących udział w zawodach – 200 osób. W przypadku osób niepełnoletnich, 
wymagana jest zgoda opiekuna  
i podpisanie oświadczeń wymienionych w § 5 ust. 6. 

2. Organizator zobowiązuje uczestników do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW oraz 
zapoznania się z Regulaminem. 

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

 
§ 5 

Zgłoszenia do udziału w Zawodach 
 

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

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

3. W przypadku, gdy uczestnikiem będzie(ą) osoba(y) niepełnoletnia(e), wraz z Formularzem 
zgłoszeniowym (Zgłoszeniem), dodatkowo należy dostarczyć podpisany Załącznik nr 1 do 
Regulaminu – Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w Imprezie. Formularz 
zgłoszeniowy wraz z Zał. nr 1 (jeśli dotyczy) można również przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

4. O udziale w Imprezie decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora. Termin 
dokonywania zgłoszeń kończy się 14 marca 2020 do północy. 

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

6. Każda osoba, która zgłosi się do udziału w Imprezie, zobowiązana jest do dostarczenia wraz 
z Formularzem zgłoszeniowym do Organizatora przed dniem Imprezy lub w dniu Imprezy, 
co najmniej 1 godzinę przed ich rozpoczęciem wszystkich niezbędnych oświadczeń 
wymienionych w § 5 ust. 6, wypełnionych  
i podpisanych przez osobę startującą lub jej prawnego opiekuna (w przypadku osób 
niepełnoletnich), a także oryginału Formularza zgłoszeniowego, w przypadku, gdy ten został 
przesłany do Organizatora pocztą elektroniczną. Na podstawie dostarczonych dokumentów, 
Organizator zdecyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu danej osoby do udziału w 
Imprezie. Brak któregokolwiek  
z oświadczeń automatycznie wyklucza osobę z udziału w Imprezie. 

7. Wykaz oryginałów dokumentów, które należy dostarczyć wraz z Formularzem 
zgłoszeniowym do Organizatora przed dniem Imprezy lub w dniu Imprezy, co najmniej 1 
godzinę przed ich rozpoczęciem: 

1) Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach (dotyczy osób 
niepełnoletnich) – zał. Nr 1 do Regulaminu; 

2) Oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia OC – zał. nr 2 do Regulaminu; 
3) Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych –zał. nr 3 do 

Regulaminu. 
 

§ 6 
Informacje ogólne dotyczące Imprezy 

 
1. W dniu Imprezy, każdy uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego 

jego tożsamość (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty). 
2. Do uczestnictwa w Imprezie dopuszczeni zostaną tylko uczestnicy posiadający nie budzący 

wątpliwości co do wymogów bezpieczeństwa sprzęt. 



3. Organizator zaleca wszystkim uczestnikom posiadanie zapewniających bezpieczeństwo 
kasków ochronnych. Do udziału w Imprezie nie zostaną dopuszczone osoby stwarzające 
niebezpieczeństwo. W przypadku kwestii bezpieczeństwa budzących jakąkolwiek 
wątpliwość co do interpretacji spełniania wymogów bezpieczeństwa, decyzję ostateczną o 
dopuszczeniu uczestnika do udziału w Imprezie podejmuje Organizator. Zalecane jest 
również zastosowanie ochraniaczy. 

4. Każdy pojazd musi posiadać ważny atest ( zgodę organizatora) wydawany przez organizatora 
po odpowiednim sprawdzeniu: 

1) układu sterowniczego; 
2) układu hamulcowego; 
3) bezpieczeństwa załogi; 
4) spójności pojazdu. 
1. Atest wydawany jest na miejscu w dniu wydarzenia w przeznaczonym do tego sektorze 

zwanym dalej „serwisem”. 
2. Masa pojazdu bez załogi nie może przekroczyć 40 kg. 
3. Każda ślizgawka musi posiadać w widocznym miejscu przestrzeń wymaganą do przyznania 

numeru startowego i atestu o wymiarach min. 15x15cm. 
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kwestie sporne, rozstrzygane będą przez 

Organizatora 
5. Program zawodów: 
6) Do godziny 14.00 tor lodowy będzie przygotowywany do Imprezy. 
7) Zbiórka i odprawa dla Uczestników – godz.13.00 
8) Rozpoczęcie Imprezy – godz. 14 
9) Planowane zakończenie Imprezy – godz. 18.00 
1. W zależności od ilości startujących planuje się przeprowadzenie jednego lub dwóch ślizgów 

na odcinku 100m startowych . Trasa zostanie wyznaczona przez Organizatora. Zadaniem 
uczestników jest pokonanie wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie. 

2. O kolejności startu poszczególnych uczestników decyduje losowanie przeprowadzone przez 
Organizatora Imprezy. 

3. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność. 
 

 
 
 

§ 7 
Koszty udziału w Imprezie 

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

 
§ 8 

Nagrody 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Imprezy będzie czuwać powołana przez Organizatora 

komisja, której skład ogłoszony zostanie w dniu Imprezy. 
2. O kolejności w klasyfikacji zadecyduje czas, w jakim dany uczestnik/cy, pokona/ją 

wyznaczony dystans oraz poziom/skala trudności przygotowanych przez nich pojazdów, 
oceniony przez niezależną Komisję powołaną przez Organizatora. Ustala się, że waga czasu 
do wykonanego pojazdu jest równoważna i stanowi 50% dla każdego elementu składowego. 

3. Dla najlepszych osób z każdej kategorii, przyznane zostaną następujące nagrody: 



1) 2 x przenośna instalacja fotowoltaiczna (do wytwarzania prądu ze słońca) 
2) 3 x zestaw nasadek + kompet kluczy płasko-oczkowych 
3) 3 x voucher na sesję w komorze hiperbarycznej 
4) 3 x kwartalny karnet na siłownię 
5) Zestawy gadżetów od Polonus 

 
 
 

1. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę 
 

§ 9 
Protesty 

1. Ewentualne protesty związane z Imprezą powinny być składane przez uczestników Imprezy 
w formie pisemnej do Organizatora przez cały czas trwania Imprezy, jednak nie później niż 
na 15 minut po zakończeniu Imprezy. Przy składaniu protestu pobierana jest kaucja w 
wysokości 50 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja jest zwracana, w 
przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu kaucja przepada na rzecz Organizatora. 

2. Protesty wpływające po zatwierdzonym powyżej terminie, nie będą respektowane. 
3. Protest powinien wskazywać dane osobowe wnoszącego protest, w szczególności: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. 
4. Decyzje Organizatora przy rozpatrzeniu protestu są ostateczne. 

 
§ 10 

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  

mailto:kontakt@arenalodowa.pl


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. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
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. 

http://www.arenalodowa.pl/

