Regulamin Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022 Warszawa
I. Nazwa imprezy:
Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022 - Warszawa
II. Termin i miejsce:
29 stycznia 2022 roku (godz. 9.00-19.00) CH ATRIUM Targówek ul. Głębocka 15,
Warszawa.
III. Organizatorzy: Maciej Młodzik, Kacper Czarnota we współpracy z AZS Warszawa.
IV. Cel akcji:
 Zbiórka pieniędzy do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 Promocja dyscyplin wodnych i Polskich Mistrzów sportu.
Cel sportowy:
 Bicie rekordu Polski w największej ilości osób, które w ciągu 10h przepłyną na
ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów!
 Rywalizacja sztafet gwiazd.
 Rywalizacja miast.
V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
1. W imprezie udział może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną
zgodę na udział w wydarzeniu, podpisaną przez prawnego opiekuna.
2. Każda osoba może wziąć udział w Biciu Rekordu Polski tylko jeden raz.
3. Osoba biorąca udział w wiosłowaniu musi przed podjęciem próby zostać wpisana na listę
uczestników w biurze zawodów, w którym podaje imię i nazwisko, datę urodzenia i składa
własnoręczny podpis.
4. W celu zgłoszenia do imprezy należy wypełnić formularza on-line dostępny na stronie:
https://azs.waw.pl/wioslowanie-dla-wosp-warszawa-2022/. Rejestracja prowadzona jest
do 28 stycznia 2022 włącznie. Będzie istniała możliwość zapisania się na miejscu, pod
warunkiem wolnych miejsc.
5. Dokonując zgłoszenia uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem
imprezy.
6. Dokonując zgłoszenia uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia
i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora, AZS Warszawa oraz
Centrum Handlowego Atrium Targówek, w którym odbywa się impreza w ramach promocji
Wiosłowanie dla WOŚP. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych akt jednolity (Dz.U. 2019 poz. 1781).
7. Administratorem danych osobowych jest MM.Sport Maciej Młodzik (Os. Dębina 6/22, 61450 Poznań) oraz AZS Warszawa ul. Szpitalna 5 m 19 00-031 Warszawa. warszawa@azs.pl;
22 8272863. AZS Warszawa będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z polityką
prywatności zamieszczoną na stronie: https://azs.waw.pl/polityka-prywatnosci/

8. Warunkiem uczestnictwa w imprezie Wiosłowanie dla WOŚP jest podpisanie oświadczenia
o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału oraz udziale na własną
odpowiedzialność.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników
imprezy.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników imprezy
w przypadku, gdy z winy, lekkomyślności lub niedbalstwa uczestnika dojdzie do zamiany,
zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
11. Uczestnicy imprezy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
regulaminu Centrum Handlowego oraz procedury COVID-19.
12. Uczestnicy biorący udział w imprezie oświadczają, że:
 Są zdrowi i nie występują u nich objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby
zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19 wywołanej działaniem koronawirusa
SARS-CoV-2,
 nie są objęci obowiązkiem odbycia kwarantanny w dniu zawodów, a także
nie zamieszkuję z osobą przebywającą na kwarantannie niezależnie od formy tej
kwarantanny,
 w ostatnich 14 dniach przed datą rozpoczęcia imprezy nie mieli świadomego kontaktu
z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19 lub osobą
przebywającą na kwarantannie.
 mają pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem
koronawirusem SARS-CoV-2 oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością
zachorowania na COVID-19,
 zobowiązują się do zapewnienia we własnym zakresie i używania środków ochrony
osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, dezynfekowania dłoni,
przestrzegania zasad ustalonych przez organizatora oraz dbania o siebie i innych
uczestników imprezy,
 zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania organizatorów o objawach
chorobowych sugerujących występowanie choroby zakaźnej i poddania się wszystkim
decyzjom z tego wynikającym - w tym dotyczącym wycofania z udziału w imprezie.
 zostali poinformowani o ryzyku, na jakie mogę być narażeni i zdają sobie sprawę, że:
o mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych oraz wdrożonych wszelkich środków
ochronnych może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie trwania
imprezy Wiosłowanie dla WOŚP 2022
o w przypadku wystąpienia u uczestników imprezy objawów zakażenia lub jego
podejrzenia, uczestnik, jego rodzina oraz jego najbliższe otoczenie mogą zostać
objęci kwarantanną.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych szczególnych
kategorii dotyczących stanu zdrowia. Podstawą pobierania powyższych danych jest wprowadzenie
w kraju stanu epidemii i specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz RODO art.9 ust.2 lit.i: "przetwarzanie
[danych wrażliwych] jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej

oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i
wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową".
VI. Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie kwestie sporne powstałe podczas odbywania się imprezy, rozstrzyga
Organizator.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione
bez nadzoru na terenie imprezy.
3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w
związku z obecnością, a także uczestnictwem w imprezie.
4. W trakcie trwania imprezy uczestnik ponosi finansową odpowiedzialność za powierzony
mu sprzęt, w kwocie umożliwiającej jego naprawę.
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

