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I. DEFINICJE 

Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu jest mowa o:  

Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy dokument, 

Organizatorze należy przez to rozumieć Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w: 

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, NIP 583-001-05-79, 

REGON 000589228, 

  

Imprezie należy przez to rozumieć atrakcje oraz zabawy, które odbędą 

się 26 sierpnia 2017 r. w Krainie Zabawy oraz przyległej polanie 

w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w Gdańsku w godz. 

1100 – 1500 

Zawodach 

sportowych 

Uczestniku  

należy przez to rozumieć wszystkie atrakcje przygotowane 

przez Organizatora związane z wysiłkiem fizycznym, 

należy przez to rozumieć dzieci powyżej lat trzech, 

Osobie dorosłej należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła lat 18, 

Osobie 

niepełnoletniej 

należy przez to rozumieć osobę między 3 a 18 rokiem życia, 

Zabawkach 

dmuchanych 

należy przez to rozumieć wszelkie rekreacyjne urządzenia 

dmuchane, w szczególności zamki i zjeżdżalnie, 

Obsłudze należy przez to rozumieć pracowników Organizatora lub inne 

osoby działające w ich imieniu lub z ich upoważnienia związane 

z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy. 

II. CEL IMPREZY 

 

Cele są następujące: 

a) integracja podczas gier i zabaw sportowych dzieci w różnym wieku. 

b) propagowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu. 

c) wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. 

d) kształtowanie postaw proekologicznych. 

e) edukacja poprzez zabawę.  

f) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski. 

g) promocja Miasta Gdańska jako przyjaznego do aktywnego i zdrowego spędzania 
czasu wolnego. 

 

 



III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Imprezie prawo uczestnictwa mają dzieci w wieku powyżej 3 lat. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. Osoby te uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi opiekę. 

3. Uczestnicy Imprezy bądź osoby za nie odpowiedzialne, deklarują, że są one zdrowe  

i zdolne do wysiłku fizycznego. 

4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Każdy uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku 

osób niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

6. Uczestnicy lub osoby za nich odpowiedzialne zobowiązują się do przestrzegania 

warunków Regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY 

 

1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny od opłat. 

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy 

obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu 

oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na 

celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

3. Zakazane jest:  

 

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń  

i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, 

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, 

mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie Imprezy, 

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy. 

 

4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) napojów alkoholowych, 

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 

6. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. 

 

7. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także 

prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej  

lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy. 

8. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane  

są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, 

pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz 

usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności. 

9. Organizator nie zapewnia przyłącza prądu. 

10. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być 

narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować 

uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. 

11. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji 

lub reklamy Imprezy i Imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. 



Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,  

a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych. 

12. Uczestnik lub w jego imieniu opiekun wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników 

losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci 

imienia i nazwiska. 

13. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi  

i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy 

czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących 

Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, internet, materiały 

graficzne). Uczestnikom lub ich opiekunom prawnym nie przysługują żadne 

gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 

wypowiedzi i danych osobowych  poszczególnych uczestników. 

14. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

15. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy 

znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany. 

16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy 

postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 

 

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany 

jest: 

 powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy  

 powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce 

zagrożenia. 

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z ZABAWEK DMUCHANYCH 

 

1. Na zabawki dmuchane mogą wchodzić dzieci w wieku powyżej 3 lat w ubraniach 

pozbawionych ostrych elementów (zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.). 

Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części garderoby lub odmówić wstępu  

na zabawkę.     

2. Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych powinno zdjąć okulary, wisiorki  

i naszyjniki (lub schować je pod bluzkę). Pierścionki, zegarki, telefony komórkowe, 

odtwarzacze, pieniądze i inne cenne lub ostre przedmioty prosimy pozostawić  

u rodziców. 

3. Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych musi mieć zdjęte buty i musi mieć 

założone skarpetki – zjeżdżanie w rajstopach spowoduje ich zniszczenie a zabawa 

boso grozi bolesnymi otarciami. 

4. W przypadku silnego wiatru lub dużych opadów atmosferycznych korzystanie  

z zabawek dmuchanych jest zabronione. Niezastosowanie się do takiego polecenia 

może grozić bardzo poważnymi obrażeniami, za które Organizator nie bierze 

odpowiedzialności.    

5. W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo 

odmowy wstępu na zabawki dmuchane. 

6. Zabronione jest przebywanie w częściach placu odgrodzonych barierami lub taśmami 

ochronnymi. W szczególności zabronione jest przebywanie w pobliżu urządzeń 

napędzających zabawki – może to grozić porażeniem elektrycznym.    

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę 

Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje,  

że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe  

ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: 

warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych  



lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających 

wpływ na wykonanie zobowiązań. 

2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 

związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności  

za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed,  

w trakcie trwania Imprezy. 

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 

szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe  

i wypadki w czasie trwania Imprezy. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Imprezy. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości  

lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne 

postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 

3. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy  

i Kodeksu Cywilnego.  

6. Nieznajomość Regulaminu Imprezy „Aktywuj się w Krainie Zabawy”  

nie zwalnia uczestnika z zasad określonych przez Organizatora  

w w/w dokumencie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

 na stronie internetowej Organizatora,  

 na Terenie Imprezy. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2017 r. 

 

 


