
 

 

 

 

 

 

ZIMOWA AKADEMIA SPORTU 

23 STYCZNIA 2023 

Bełchatów – hala Energia 

Regulamin 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie Zimowa 

Akademia Sportu („ZAS”). 

2. Organizatorem ZAS jest Marcin Strządała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BDB 

EVENT” Marcin Strządała z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Św. Jerzego 5/59, 43-300 Cieszyn, 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 548-24-24-711, 

REGON: 241537851, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Koordynatorem ZAS jest Miejskie Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy 

Sportowej 3 (97-400 Bełchatów), NIP: 7692166386, zwane dalej „Koordynatorem”.  

4. Celem Zimowej Akademii Sportu jest: 

a. uatrakcyjnienie sportowej rywalizacji i integracja uczestników biorących udział w 

warsztatach sportowych Zimowej Akademii Sportu; 

b. promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja zimowych sportów; 

c. zachęcenie do uprawiania oryginalnych form ruchu; 

d. aktywne spędzenie organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w hali sportowej z 

wykorzystaniem sprzętu i urządzeń do sportów zimowych. 

5. Uczestnicy ZAS zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Zimowa Akademia Sportu odbywa się zgodnie z poniższym programem: 

a. 23 stycznia 2023 r.  
10:00 grupa A – maksymalnie 299 osób  
11:30 - rozdanie nagród najlepszym 
12:00 grupa B – maksymalnie 299 osób (np.: dwie klasy) 
13:30 rozdanie nagród najlepszym 
 

§ 2 

1. Udział w Zimowej Akademii Sportu jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. W ZAS mogą wziąć udział osoby w wieku od 6 do 16 lat, nie mające przeciwskazań zdrowotnych 

do uprawiania aktywności sportowej, w tym także aktywności o charakterze rywalizacji 

sportowej, które skutecznie przystąpiły do ZAS w sposób opisany w ust. 3 niniejszego paragrafu 

(„Uczestnik lub „Zawodnik"). 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o uprawnieniach lub obowiązkach Uczestnika, za ich realizację 

odpowiada Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika. 

4. W celu dokonania zgłoszenia do udziału w Zimowej Akademii Sportu, Uczestnik zobowiązany jest 

do przekazania Organizatorowi uzupełnionej Karty Uczestnika w Biurze ZAS. 

5. Zgłoszenia są przyjmowane przez cały czas trwania zadania ZAS, przy czym czas na udział w 

konkurencjach ograniczony jest do czasu zakończenia ZAS danego dnia.  



 

 

6. Przystąpienie do udziału w ZAS, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 

7. Każdy z Uczestników bierze udział w ZAS na własną odpowiedzialność.  

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach ZAS w obuwiu zmiennym, w celu 

zmiany obuwia uczestnikom zostaną udostępnione szatnie bez nadzoru i klucza, w których będzie 

można zostawić obuwie oraz odzież, 

9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w ZAS lub braku możliwości udziału Uczestnika z 

powodu decyzji Organizatora w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, Uczestnikowi 

nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia. 

10. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW.  

 

 

§ 3 

1. W ramach Zimowej Akademii Sportu przygotowane będą następujące konkurencje:  

a. hokej (strzały do bramki),  

b. curling (do celu), 

c. minihokej (rywalizacja 1 na 1), 

d. hokej (rywalizacja 1 na 1), 

e. curling (rywalizacja 1 na 1),  

f. skisymulator (zjazd na czas), 

g. biathlon (bieg i strzelectwo na czas), 

h. łyżwiarstwo szybkie (ślizgi na slideboard). 

2. Za udział w każdej konkurencji wymienionych w ust. 1 Uczestnik otrzymuje pieczątkę na Karcie 

Uczestnika.  

3. Uzyskanie przez Uczestnika odpowiedniej ilości pieczątek upoważnia uczestnika do odbioru 

nagrody: 

a. za 3 pieczątki – gadżet Zimowej Akademii Sportu i/lub Miasta 

b. za 6 pieczątek – dyplom, Zimowej Akademii Sportu i/lub Miasta, 

c. za 8 pieczątek – opaska, dyplom, Zimowej Akademii Sportu i/lub Miasta. 

4. W celu odbioru nagrody, Uczestnik winien przedstawić Organizatorowi Kartę Uczestnika w Biurze 

ZAS.  

5. Ilość nagród jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje Organizator na podstawie kolejności 

zgłoszeń.  

§ 4 

1.Dla wybranych dyscyplin Organizator przewidział rywalizację Uczestników opartą na uzyskanych 

przez nich wynikach zapisywanych w formie Klasyfikacji generalnej.  

2.Rywalizacja odbywa się w otwartych sesjach dla wszystkich chętnych Uczestników, trwa 90 minut.  

3.Zasady rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach: 

a. Curling – w ramach sesji Uczestnicy rywalizują w meczu 1 vs 1, wynik spotkania jest 

zapisywany na tablicy wyników, Uczestnikowi przysługują trzy szanse poprawy wyniku z 

innym rywalem w celu uzyskania pieczątki do karty.  Zwycięstwo w bezpośredniej 

rywalizacji uzyskują osoby z największą ilością kamieni wprowadzonych do domu w jednej z 

podjętych prób (end). W przypadku tej samej ilości kamieni decyduje jedno pchnięcie 

kamienia, które rozstrzygnie zwycięzcę.  



 

 

b. Biathlon – w ramach sesji Uczestnicy rywalizują na dwóch torach, rywalizacja rozpoczyna 

się od pozycji startowej, na komendę start mierzony jest czas. Każdy Uczestnik na strzelnicy 

w pozycji leżąc wykonuje próbę pięciu strzałów, celne strzały nie skutkują karą, każdy 

niecelny strzał obliguje Uczestnika do pokonania rundy biegowej. Pomiar czasu zostaje 

zatrzymany po przekroczeniu linii mety. Limit uzyskania pieczątki to 90 sekund, powyżej 

tego czasu, uczestnik musi wykonać kolejną próbę do uzyskania pieczątki.  

c. Hokej oraz minihokej – w ramach jednej sesji Uczestnicy rywalizują 1 vs 1 na boisku do mini 

hokeja. Mecze rozgrywa się do 2 goli. Koordynator konkurencji sędziuje spotkanie z 

zachowaniem podstawowych zasad gry w mini hokeja oraz zasad fair play. Koordynator 

stanowiska wpisuje do karty zawodnika zwycięstwo, które uprawniają go do zaliczenia 

konkurencji, w przypadku porażki Uczestnik ma trzy próby z innym rywalem w celu 

uzyskania pieczątki do karty.  wzięcia udziału w rozgrywce finałowej. Awans do finału 

zapewnia 4, 5 lub 6 uzyskanych zwycięstw w czasie rywalizacji do momentu ogłoszenia 

rozgrywek finałowych.  

d. Skisymulator – w ramach sesji Uczestnicy rywalizują na urządzeniu do symulacji zjazdu 

narciarskiego. Rywalizacja rozpoczyna się od pozycji startowej, następnie uruchamiany jest 

pomiar czasowy. Każdy Uczestnik musi w jednej z dwóch prób, których się podejmuje 

pokonać wyznaczoną trasę. Limit uzyskania pieczątki to 90 sekund, powyżej tego czasu, 

uczestnik musi wykonać kolejną próbę do uzyskania pieczątki. Pomiar czasu kończy się na 

mecie, na końcu trasy 

e. Zadania snowboardowe 

– balanceboard – Uczestnik musi przez minimum 5 sekund utrzymać równowagę na desce 

(balanceboardzie) nie dotykając podłoża. 

- batut – Uczestnik aby uzyskać pieczątkę do Karty Uczestnika ma wykonać 3 ewolucje - 

lewa ręka i prawa noga w górze,  w wyskoku zgiąć nogi do pozycji kucznej, figura gwiazdy w 

powietrzu, obrót 360 stopni wokół własnej osi.  

4.Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla Uczestnika i Uczestniczki, którzy uzyskają najlepsze 

czasy w klasyfikacji w skisymulatorze oraz w biathlonie. W przypadku tego samego czasu 

uczestnicy otrzymują nagrody ex aequo. 

5.Wręczenie medali i nagród rzeczowych odbędzie się na zakończenie każdej z sesji o godzinie 

11:30 oraz 13:30 w dniu 23 stycznia 2023 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo 

zmiany wyznaczonej godziny (w zależności od ilości rywalizujących Uczestników), o czym 

poinformuje spiker prowadzący ZAS. 

6.Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

7.Wszystkie spory dotyczące rywalizacji rozstrzyga Organizator oraz koordynator danej 

konkurencji. 
 

§ 5 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia lub kradzieży pozostawionych 

bez nadzoru rzeczy Uczestników ZAS. 

 

§ 6 

1. Każdy Uczestnik biorący udział w Zimowej Akademii Sportu organizowanej przez firmę BDB 

Event, a koordynowanej przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, wyraża zgodę na 



 

 

przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunek, przez Organizatora i Koordynatora w celach 

związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak 

również w celach promocyjnych i dokumentujących ZAS. 

2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w innym celu oraz nie będą udostępniane innym 

podmiotom. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania lub do wycofania zgody.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BDB Event Marcin Strządała z siedzibą w 

Cieszynie, przy ul. Św. Jerzego 5/59, 43-300 Cieszyn. 

4. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. Uczestnik posiada także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.  

Dodatkowo, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których 

mowa powyżej należy kontaktować ́ się ̨ z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

biuro@bdbevent.pl. 
 

§ 7 

1. Uczestnicy udzielają Organizatorowi i Koordynatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalanie i 

rozpowszechnianie ich wizerunku podobizny, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub 

związanych z uczestnictwem w ZAS w celach związanych z udziałem w ZAS oraz podaniem 

wyników ZAS do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących 

ZAS, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również udzielają zgody na wykonywanie 

przez Organizatora i Koordynatora autorskich praw zależnych, na polach eksploatacji: szeroko 

pojęty Internet, TV, radio, komunikacja PR Organizatora i Koordynatora. 

2. Przeniesienie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 oraz wszelkich praw z nim związanych na 

osobę lub podmiot trzeci nie wymaga uprzedniej zgody Uczestników na taką czynność i następuje 

nieodpłatnie. 

3. Organizator i Koordynator jest uprawniony do publikacji wizerunku Uczestników ZAS bez podania 

ich imienia/nazwiska/pseudonimu. 

4. Uczestnicy oświadczają, że wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z treścią niniejszego regulaminu 

nie narusza dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich. 

 

§ 8 

 

1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem ZAS mogą być kierowane przez 

Uczestników przez cały czas trwania ZAS, a także w terminie do 14 dni licząc od daty jego 

zakończenia, pocztą elektroniczną na adres e – mail: biuro@bdbevent.pl. 

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), 

wskazanie jej przyczyn. 

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, z którego nadesłał reklamację. 



 

 

4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 10 

1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej koordynatora www.mcs.belchatow.pl, 

w siedzibie Organizatora i Koordynatora, w Biurze ZAS na każde wezwanie osób 

zainteresowanych. 

3. Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania ZAS. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w ZAS w 

przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, a także w przypadku innego 

postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię 

Organizatora lub Koordynatora, jego renomę lub interesy.  

5. Wszelkie informacje na temat ZAS Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod 

adresem e-mail: biuro@bdbevent.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie ZAS. 

7. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 


