„Warszawskie szkoły wiosłują dla WOŚP”
I.
ORGANIZATOR
Organizatorem
akcji
„Warszawskie
szkoły
wiosłują
dla
WOŚP”
jest
Akademicki Związek Sportowy Warszawa, siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/19,
00-031 Warszawa, w ramach imprezy sportowej „Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 2022 - Warszawa”, której organizatorem jest MM Sport Maciej Młodzik.
II.







CEL ZAWODÓW
wsparcie szczytnej idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
budowanie lokalnych więzi społecznych: budowanie więzi ze szkołą zarówno w gronie
dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Wszyscy mamy wpływ na to jak szkoła wygląda –
wspólnie walczymy o nagrodę,
wsparcie Warszawy w sportowej rywalizacji miast,
promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego i aktywnego trybu życia,
promocja wioślarstwa jako sportu dla każdego.

III.
TERMIN I MIEJSCE
Akcja „Warszawskie szkoły wiosłują dla WOŚP” odbędzie się w sobotę, 29 stycznia 2022 r.
w Centrum Handlowym Atrium Targówek w Warszawie, ul. Głębocka 15.
Akcja będzie trwała w godzinach 9:00–19:00.
IV.

UCZESTNICTWO
1. Prawo startu w wydarzeniu przysługuje każdej osobie, która wypełni formularz
zgłoszeniowy zamieszczony pod adresem: https://azs.waw.pl/wioslowanie-dla-wospwarszawa-2022/
UWAGA osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna do udziału
w akcji – oświadczenie dostępne jest na w/w stronie internetowej oraz w załączniku
do regulaminu.
2. Będzie możliwość zapisania się w biurze zawodów, w dniu trwania akcji, w godz. 9:0018:50, pod warunkiem wolnych miejsc w danych przedziałach czasowych.
3. Każda osoba biorąca udział w akcji „Warszawskie szkoły wiosłują dla WOŚP” może
wystartować tylko jeden raz.
4. Każda osoba biorąca udział w akcji „Warszawskie szkoły wiosłują dla WOŚP”
w zgłoszeniu internetowym dostępnym na stronie www.www.www.pl, w polu
szkoła/drużyna musi wpisać nazwę szkoły, dla której wiosłuje, wpisuje: nazwę i numer
szkoły podstawowej / gimnazjum / liceum / technikum / szkoły zawodowej / szkoły
policealnej / lub inną jednostkę oświatową, w formacie (SP/LO następnie NUMER, np.
SP53), zwaną dalej Szkołą.

V.

PUNKTACJA
1. Za każdą osobę, która przepłynie na ergometrze wioślarskim dystans 500 m i jej wynik
zostanie wpisany do tabeli wyników, szkole (której nazwa będzie widniała przy
nazwisku) zostanie przyznany jeden punkt.

2. O zwycięstwie w akcji „Warszawskie szkoły wiosłują dla WOŚP” decyduje większa liczba
zdobytych punktów przez daną placówkę oświatową.
3. W przypadku osiągnięcia przez dwie lub więcej szkół takiej samej liczby punktów, o
przyznaniu nagrody decyduje losowanie.
VI.

NAGRODY
1. Jednostka oświatowa, która uzyska najwięcej punktów wygra nagrodę, którą jest
„Lekcja WF-u z Mistrzem” – lekcja wychowania fizycznego poprowadzona przez
Agnieszkę Kobus-Zawojską – wioślarską Wicemistrzynię Olimpijską z Tokio. Nagroda
jest do zrealizowania do 90 dni po zakończeniu wydarzenia, po wcześniejszym
ustaleniu dogodnego terminu.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów
ujętych w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnicy akcji lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie
na zdjęciach i materiałach video ich wizerunku, imienia i nazwiska, osiągniętego
wyniku, a także jego bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora w celu promocji
Akademickiego Związku Sportowego oraz akcji w roku 2022 lub w latach następnych.
3. Uczestnicy akcji lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji akcji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( akt jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1781).
4. Administratorem danych osobowych jest AZS Warszawa ul. Szpitalna 5/19, 00-031
Warszawa, tel:22 827 28 63. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką
prywatności dostępną na stronie: https://azs.waw.pl/polityka-prywatnosci/
5. Uczestnicy akcji zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
regulaminów nadrzędnych w stosunku do akcji: Regulaminu Wiosłowania dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022 - Warszawa, Regulaminu Wiosłowania dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022, Regulaminu Centrum Handlowego Atrium
Targówek, Procedur COVID-19.
6. Wszelkie wątpliwości, uwagi, protesty przyjmowane są przez Organizatora (AZS
Warszawa) w formie pisemnej (e-mail: warszawa@azs.pl) do 3 dni po zakończeniu
wydarzenia i rozstrzygane są przez Komisję powołaną przez Organizatora. Decyzja
Komisji jest ostateczna.
7. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami
dotyczącymi organizacji wydarzeń.

Organizator:
Akademicki Związek Sportowy Warszawa
Styczeń 2022

