
 

6. Ekstremalny Plac Zabaw dla Dzieci 
 

13 czerwca 2021, Bulwary Mielec 
 
I. Cele imprezy 

1.Popularyzacja sportu jako formy ruchu 
2.Promocja Miasta Mielca 

3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci 

II. Organizatorzy 

1. Studio Wizualne Damian Gąsiewski  
2. Urząd Miejski w Mielcu 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu 
 

III. Termin i trasa 
1. Zawody odbędą się 13 czerwca 2021 r. (niedziela) w Mielcu 

2. Start zawodów nastąpi od godz. 14:00 do godz. 18:00 
 

Na wyznaczonym terenie przebywać mogą jedynie Uczestnicy zawodów, 
obsługa zawodów, pojazdy oraz osoby posiadające opaskę Organizatora. 

Wszelkie osoby nie uprawnione do przebywania w wyznaczonej strefie i 

nie uczestniczące w zawodach, będą natychmiast usuwane ze strefy 
rozgrywania zawodów przez obsługę zawodów. 

 
III. Regulamin pneumatycznego toru przeszkód 

1. Z urządzenia mogą korzystać osoby spełniające warunki wiekowo-
wzrostowe odpowiednie do gabarytów (wielkości) danego urządzenia. 

2. Ze względów bezpieczeństwa o korzystaniu z urządzenia decyduje 
pracownik obsługi. 

3. Zakazuje się wstępu na urządzenie osobom niespełniającym 
powyższych warunków. 

4. RODZICE/Opiekunowie zobowiązani są do sprawowania nadzoru bez 
wchodzenia na urządzenie. Sprawowanie przez nich pieczy obejmuje 

kontrolę przestrzegania regulaminu przez dzieci. Odpowiedzialność za 
dziecko/dzieci korzystające/bawiące się na urządzeniu rekreacyjnym - 

dmuchańcu ponosi rodzic lub opiekun. 

5. Warunkiem zachowania bezpieczeństwa w trakcie zabawy jest 
przestrzeganie poniższych zasad, w przypadku ich nie zaakceptowania 

należy odstąpić od dalszego udziału. Z uwagi na bezpieczeństwo 
uczestników, urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby 

sprawne fizycznie, bez niezagojonych urazów. 
6. Rozpoczęcie udziału w zabawie poczytuje się za akceptację niniejszego 

regulaminu. 
7. Uczestnicy zabawy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do stosowania 

się do zaleceń wydawanych 
przez obsługę urządzenia. W przypadku ich lekceważenia, które może w 

ocenie obsługi prowadzić donaruszenia zasad bezpieczeństw, udział 
uczestnika w korzystaniu z urządzenia może zostać 



natychmiastowo przerwany. 
8. Ilość osób uprawnionych do równoczesnego korzystania z urządzenia 

jest na bieżąco określana i kontrolowana przez obsługę. Osoby oczekujące 
na dalszy udział są zobowiązane do pozostawania w wyznaczonym 

miejscu, oddalonym o 4 metry od frontowej części urządzenia. 
9. Obsługa nie odpowiada za porządek i ustawienie kolejki osób 

oczekujących. 
10. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących utratę energii 

elektrycznej wskutek których urządzenie traci powietrze wewnątrz, 

obsługa w sposób natychmiastowy i zapewniający bezpieczeństwo 
wyprowadzi uczestników poza urządzenie. W powyższym przypadku 

zakazuje się wejścia na urządzenie opiekunom oraz osobom trzecim. 
11. Korzystanie z urządzenia jest dozwolone po zdjęciu obuwia, okrycia 

wierzchniego oraz wszelkich dodatkowych elementów nie stanowiących 
części odzieży – w szczególności okularów, biżuterii, zegarków, urządzeń 

elektronicznych, a także przedmiotów zawierających ostre zakończenia. 
12. W trakcie korzystania z urządzenia mogą powstać drobne urazy 

zewnętrzne. W celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, zaleca się ubiór 
uczestników w odzież o długich rękawach oraz nogawkach, bez 

pozostawiania bosych stóp. 
13. Zabrania się spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych lub 

napojów w trakcie korzystania z urządzenia, aż do całkowitego 
opuszczenia jego terenu w tym strefy przyległej 3 metrów. 

14. Zabrania się uczestniczenia w zabawie osobom po spożyciu alkoholu, 

narkotyków, innych środków odurzających oraz osobom po urazach rąk, 
nóg i kręgosłupa, a także kobietom w ciąży. 

15. Zakazuje się uczestnikom biegania wokół urządzenia. Korzystania z 
niego odbywa się jedynie poprzez oznaczone wejście. 

16. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje uczestników oraz osoby 
sprawujące nad nimi nadzór do chwili całkowitego zakończenia udziału w 

jego korzystaniu. 
 

V. Pomiar czasu 
1. dzieci startują bez pomiaru czasu. 

 
VI. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia 

1. Impreza ma charakter otwarty 

2. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie dzieci, których 

rodzice/opiekunowie prawni uprzednio zarejestrują je na stronie 

www.studiowizualne.com 

3. Zapisy i uczestnictwo dzieci w zawodach jest bezpłatne. 

4. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie 

odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają  

z odpowiedzialności organizatora. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób 

startujących. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą 

związane z tym ryzyko. Każdy z uczestników zawodów zgłaszając się do 

przedmiotowych zawodów  jednocześnie potwierdza, iż jest w pełni 

zdrowy, nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych i faktycznych 



do uczestniczenia w takim wydarzeniu i ponosi wyłączną odpowiedzialność 

za skutki, które mogą wystąpić w związku z jego stanem zdrowia, a także 

wszelkie inne skutki wynikłe z zachowania uczestnika wydarzenia, w tym 

także wynikłe ze zdarzeń losowych. Organizator zawodów nie odpowiada 

za wszelkie kontuzje związane ze stanem zdrowia, brakiem przygotowania 

uczestnika do zawodów, użyciem niewłaściwego sprzętu sportowego, bądź 

jakimkolwiek innym zachowaniem mającym wpływ na przebieg zawodów, 

w tym zdarzeniami losowymi. Każdy z uczestników startuje w zawodach 

na własną odpowiedzialność i nie ma prawa do żądania odszkodowania, 

bądź zadośćuczynienia za wszelkie szkody, jakie były następstwem startu  

w zawodach. 

VII. Pakiety startowe 

1. Odbiór pakietów startowych będzie odbywać się na terenie zawodów w 

czasie ich trwania. 

VIII. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenia do zawodów można dokonywać wyłącznie na 

www.studiowizualne.com 

IX. OPŁATY 

1. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

X. Biuro zawodów 
1. Biuro zawodów będzie zorganizowane na Bulwarach w okolicy startu w 

dniu zawodów od godz. 13:00. 
 

XI. Nagrody 
1. Uczestnicy, którzy ukończą zawody, otrzymają pamiątkowy plakietki.  

 
XII. Ochrona danych osobowych 

 
1.Każdy uczestnik zgłaszając się do zawodów podaje dane osobowe na 

formularzu, o którym mowa w ust. 6 Regulaminu i wyraża zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla celów wskazanych w niniejszym 

formularzu, tj. dla celu rejestracji, weryfikacji uczestnika, organizacji  
i udziału w zawodach oraz odrębną zgodę dla celów informacyjno-

marketingowych o kolejnych eventach organizowanych przez 

organizatora. Każda ze zgód wyrażana jest niezależnie.  
2. Administrator danych przetwarzać będzie dla potrzeb rejestracji, 

organizacji i udziału uczestnika w zawodach, następujące dane osobowe: 
imię i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-

mail, numer telefonu, płeć.   
3. Administrator danych przetwarzać będzie, dla potrzeb informacyjno-

marketingowych, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-
mail. 



4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 

Organizator informujemy, że: 
- Administratorem twoich danych osobowych przekazanych w formularzu 

rejestracyjnym jest Studio Wizualne Damian Gąsiewski , zwany dalej: 
„Administratorem”. Możesz skontaktować się z administratorem pisząc na 

adres: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1 lub telefonując pod 

numer: 602 739 362 Możesz skontaktować się z administratorem za 
pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych 

Damian Gąsiewski, pisząc na adres: 39-300 Mielec, ul. Jana III 
Sobieskiego 1/1 lub telefonując pod numer: 602 739 362 

- Podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest udzielenie zgody na 
formularzu administratorowi do przetwarzania danych osobowych w ściśle 

określonym celu. 
- Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z 

realizacją organizacji imprezy oraz rejestracją uczestników, oraz 
publikacją list startowych i list zwycięzców na podstawie wyrażonych przez 

Uczestnika zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 
lit a Rozporządzenia), a także w celach informacyjno – promocyjnych, 

jeżeli Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę w formularzu zgłoszeniowym.   
-Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku, w którym odbyła się impreza, 

w związku z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego. 
-Administrator nie zamierza przekazywać twoich danych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych .  
-Masz prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych w każdym czasie.  

-W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez 
administratora przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2. 

-W oparciu o twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował 
wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania 
4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich 

niepodanie, lub brak zgody na przetwarzanie w zakresie organizacji i 

wykonania zawodów, a także uczestnictwa i publikacji danych dotyczących 
uczestników i zwycięzców, w tym wizerunku spowoduje, że rejestracja 

Uczestnika i udział w zawodach będą niemożliwe. 
5. Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na 

rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przez organizatora i sponsorów-
jako osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania 

zgody, poprzez umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych  
w internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego 

typu.  
6. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego imienia 

 i nazwiska, w związku z publikacją list startowych – imię i nazwisko, płeć 



na facebooku oraz publikacje imienia i nazwiska w internecie, prasie, 
telewizji oraz na nośnikach reklamowych tego typu, w przypadku zajęcia 

miejsca, które związane jest z otrzymaniem nagrody. 
 

7.Polityka prywatności znajduje się pod adresem: 
www.studiowizualne.com 

 
XIII. Postanowienia końcowe 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikowi zaplecza sanitarnego i depozytu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

wyrządzone przez uczestników w wyniku uczestnictwa w zawodach oraz 

zwolniony jest z obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód związanych  

z uczestnictwem w przedmiotowych zawodach, w tym powstałych w 

wyniku zdarzeń losowych.  

6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że organizator 

będzie uprawniony do odmówienia uczestnikowi uczestnictwa w zawodach, 

bądź przerwania dla określonego uczestnika zawodów i wydalenia go  

z wyznaczonego terenu w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika 

niniejszego Regulaminu, poleceń personelu organizatora lub 

przedstawicieli organizatora podczas zawodów. 

7. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw 

nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany 

Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej. 

8. Protesty przyjmuje dyrektor zawodów i rozstrzyga je na bieżąco. 

Decyzje w tej sprawie są nieodwołalne. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. 

10. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

11. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

12. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na wydarzeniu. 

 
Dyrektor zawodów: 

 
Damian Gąsiewski 

tel. 602 739 362 
sw.damiangasiewski@gmail.com 

www.studiowizualne.com 
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