
 

Regulamin Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023 
 
I. Nazwa imprezy: Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023 
II. Termin:  28 stycznia 2023 roku (godz. 10.00-18.00) 
III. Organizatorzy: Maciej Młodzik, Kacper Czarnota 
IV. Celem akcji jest 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 8h przewiosłują 
na ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów! Rywalizacja sztafet gwiazd. Rywalizacja 
miast. 
V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia: 

1. W imprezie udział może wziąć każdy, kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 12 
lat. Młodsi uczestnicy mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem zgody rodziców. 

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. Dokonując zgłoszenia uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym 
regulaminem imprezy. 

5. Dokonując zgłoszenia uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz 
imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora  
oraz Centrum Handlowego, 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). 

6. Administratorem danych osobowych jest MM.Sport Maciej Młodzik (Os. Dębina 6/22, 
61-450 Poznań). 

7. Warunkiem uczestnictwa w imprezie Wiosłowanie dla WOŚP jest podpisanie 
oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału oraz udziale na własną 
odpowiedzialność. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników 
imprezy. 

9. 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. 

10. Uczestnicy imprezy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
regulaminu Centrum Handlowego. 

11. Uczestnik biorący udział w imprezie oświadcza podpisując się na liście uczestników, 
iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując 
do wiadomości, że udział w Wiosłowaniu dla WOŚP wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze 
majątkowym. Podpisanie się na liście uczestników oznacza, że uczestnik ocenił 
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Wiosłowaniu dla 
WOŚP i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w imprezie na 
własną odpowiedzialność. 

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. 


