
REGULAMIN WYDARZENIA/ZAWODÓW SPORTOWYCH „PUCHAR STOKÓW 
ŚWIĘTOKRZYSKICH” 

I. Organizator 

Organizatorem wydarzenia / zawodów jest Decathlon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290                  
Warszawa. 

II. Czas wydarzenia/zawodów 

Wydarzenie / zawody odbędą się w dniach 26/01, 2, 9, 16/02  w godzinach od 10 do 13. 

III. Miejsce zawodów 

Kolejno: Stok narciarski Krajno, Telegraf, Tumlin, Stadion. 

IV. Główne cele zawodów sportowych  

1. Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych, 
2. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. 
3. Promocja aktywnych formy spędzania czasu, jako elementu składowego prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 
4. Kształtowanie wśród uczestników zasad rywalizacji takich jak zasada fair play. 
5. Popularyzacja sklepu Decathlon jako promotora sportowego stylu życia. 
 
V. Warunki uczestnictwa 
 
1. W imprezie mają prawo uczestniczyć dorośli oraz dzieci w wieku od lat 5 pod opieką rodziców lub innych                   
opiekunów prawnych lub samodzielnie za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie. 
2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu / zawodach sportowych jest wyrażenie zgody uczestnika zawodów, a w               
przypadku dzieci - rodziców lub innych opiekunów prawnych na udział w wydarzeniu / zawodach sportowych,               
potwierdzone podpisem na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zawiera zgodę na uczestnictwo w wydarzeniu /             
zawodach sportowych na odpowiedzialność uczestnika wydarzenia / zawodów rodziców lub opiekunów prawych oraz             
oświadczenie, iż wyrażający zgodę zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Podpisany formularz stanowi dla               
Organizatora potwierdzenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wydarzeniu / zawodach sportowych.  
3. Rodzice lub inni opiekunowie prawni powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport,               
prawo jazdy). 
4. Uczestnicy imprezy muszą posiadać odpowiedni strój i sprzęt sportowy oraz dokument potwierdzający dane osobowe               
(np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka). 
5. Każdy uczestnik musi posiadać kask narciarski. 
 
VI. Sprawy organizacyjne 
 
1. Osobą odpowiedzialną za przebieg imprezy jest pracownik Decathlon odpowiedzialny za dany rodzaj sportu i/lub               
turystyki. 
2. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za              
przebieg wydarzenia / zawodów sportowych. 
3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych uczestnikom wydarzenia              
/ zawodów, rodzicom, opiekunom prawnym, osobom towarzyszącym biorącym udział w wydarzeniu / zawodach. 
4. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty wjazdu wyciągiem. 
5. Podczas zawodów zapewniona będzie opieka medyczna. 
6. Organizator ponosi koszty ubezpieczenia dla zawodników. 



 
VII. Przebieg wydarzenia / zawodów 
 

1. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu dyscypliny sportowej, w której będzie brał udział.  
2. Za niesportowe zachowanie, niezachowania zasad fair play oraz nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu jak            

i regulaminów dyscypliny sportowej grozi wykluczenie z wydarzenia / zawodów sportowych. 
3. Liczba uczestników jest ograniczona do 100. O kolejności decuje szybkość zapisów poprzez link             

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4478. 
4. Zawody podzielone są na cztery kategorie wiekowe: do 9 lat, 10-13 lat, 14-17 lat oraz 17+. Uczestnicy                 

zobowiązani są zjawić się przed rozpoczęciem każdych zawodów, aby pobrać numer startowy, 
5. Uczestnik może odwołać się od uzyskanego wyniku maksymalnie 30 minut po zakończeniu zawodów na              

danym obiekcie. 
 
VIII. Nagrody rzeczowe 
 
1. Za zajęcie odpowiednich miejsc w zawodach sportowych uczestnikom wręczane będą upominki rzeczowe.            

Upominki wręczane będą za zajęcie odpowiedniego miejsca w danej kategorii. 
2. Wykaz nagród znajduje się u osoby odpowiedzialnej w Decathlon za daną dyscyplinę sportu. 
3. Nagrody rzeczowe można odebrać po ogłoszeniu wyników zawodów w ostatnim dniu wydarzenia / zawodów lub w                

ciągu dwóch następnych tygodni od dnia wydarzenia / zawodów. Po upływie tego terminu prawo do odebrania                
nagrody przepada i nagrody nie będą wydawane. 

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inną rzecz lub zamianie na równowartość pieniężną. Uczestnicy              
mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy. Nagroda podlega zwrotowi i             
wymianie na inną taką samą rzecz, a w przypadku braku na rzecz o podobnej wartości pieniężnej jedynie w sytuacji                   
wady rzeczy. 

 
IX. Odpowiedzialność Organizatora 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników i innych osób powstałe w trakcie              

wydarzenia / zawodów. 
2. Odpowiedzialność za uczestników zawodów ponoszą ich rodzice lub inni opiekunowie prawni. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im towarzyszących zaginione             

w trakcie trwania wydarzenia / zawodów sportowych. 
4. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania zawodów, 
5.  
 
X. Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia / zawodów sportowych „Puchar stoków           
świętokrzyskich” jest Organizator. 
2. Uczestnicy lub rodzice / opiekunowie prawni w imieniu uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych                
osobowych oraz danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o                 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu                   
umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia zawodów sportowych oraz publicznego ogłoszenia i wręczenia nagród.           
Przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
3. Uczestnicy lub rodzice / opiekunowie prawni uczestnika wydarzenia / zawodów sportowych w imieniu uczestnika               
wydarzenia / zawodów sportowych wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników zawodów sportowych oraz na              
publiczne podanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia i nazwiska. 
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XI. Postanowienia końcowe 
 
Nieznajomość regulaminu wydarzenia / zawodów sportowych „Puchar stoków Świętokrzyskich” i jego           
nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników oraz opiekunów            
winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z wydarzenia / zawodów.  
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