
REGULAMIN
Rzezawa Camp

I. Organizatorem obozu zimowego Rzezawa Camp zwanego dalej imprezą turystyczną
jest BEAR HDWR Łukasz Gawąd, adres: STREETPARK - CRACOW INDOOR SKATEPARK, ul.
Władysława Siwka 28, 31-588 Kraków, NIP: 6372154240; REGON: 367039845
1) Organizator oświadcza, że posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i

Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
prowadzony przez Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/38/2022 w
zakresie organizowania imprez turystycznych w Polsce i w krajach ościennych -
wyciąg ze stosownej ewidencji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

2) Organizator oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki wydaną przez Signal Iduna
Polska TU S.A.

3) Niniejszy Regulamin Rzezawa Camp, w tym Program Imprezy Turystycznej, zgody i
oświadczenia opiekunów prawnych, karta uczestnika i inne dokumenty
przedłożone do wiadomości uczestnikom imprezy turystycznej, stanowią
integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej Rzezawa Camp zwanej
dalej Umową.

II . Celem imprezy turystycznej jest:
1) promocja sportów miejskich takich jak deskorolka i hulajnoga oraz aktywny
wypoczynek survivalowy w naturze ,

2) upowszechnienie uprawiania sportów miejskich w regionie,

3) promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży

III. Zasady obozu Rzezawa Camp określa Umowa o udział w imprezie turystycznej
Rzezawa Camp oraz niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem tj. 2
listopada 2022 r. i obowiązuje do czasu zakończenia wydarzenia.

IV. Miejsce:
Centrum Aktywnego Wypoczynku "Borek" Wiesława Mrowca-Urban 32-765 Rzezawa,
Borek 302

V. Termin
05.08.2023-12.08.2023

VI. Program Imprezy Turystycznej*

W ofercie jest możliwość wyboru programu obozu:
● Program dla grupy uprawiającej sporty miejskie: deskorolka lub hulajnoga



● Program dla grupy “survivalowej”

Przy zakupie miejsca na obóz należy określić jeden z 2 typów programu obozu.

VII. Warunki uczestnictwa imprezie turystycznej Rzezawa Camp
1. W imprezie turystycznej mogą wziąć udział osoby powyżej 7 roku życia
2. Udział w imprezie turystycznej osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko na

podstawie podpisanego pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna
(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

3. Każdy uczestnik musi posiadać sprawny technicznie sprzęt (deskorolka lub
hulajnoga, kask, ochraniacze) określony w ogłoszeniu o imprezie turystycznej “
Rzezawa Camp” opublikowanym na stronie internetowej organizatora,
odpowiednią odzież, kask, ochraniacze, oraz zasoby higieny wymagane prawem

4. Organizator lub upoważniony przedstawiciel Organizatora ma prawo sprawdzić
stan techniczny sprzętu uczestnika, a w przypadku stwierdzenia jego
niesprawności zagrażającej życiu lub zdrowiu uczestnika lub innych osób ma
prawo sprzeciwić się jego użytkowaniu przez uczestnika podczas imprezy
turystycznej

5. Organizator w trakcie imprezy turystycznej ma prawo nie dopuścić uczestnika
do zajęć sportowych lub odmówić prowadzenia dalszych zajęć z Uczestnikiem
jeżeli jego zachowanie lub stan psychofizyczny będzie stwarzał zagrożenie dla
jego życia lub zdrowia lub życia i zdrowia innych uczestników, Organizatora lub
jego przedstawicieli,

6. Organizator w trakcie imprezy turystycznej ma również prawo nie dopuścić
uczestnika do zajęć w przypadku niestosowania się przez niego do wymaganych
prawem zasad sanitarno-epidemiologicznych

7. Celem wzięcia udziału w imprezie turystycznej Rzezawa Camp, koniecznym jest
zgłoszenie swojej woli uczestnictwa – wykupienie miejsca na obozie na stronie
Organizatora lub w siedzibie Organizatora STREETPARK - CRACOW INDOOR
SKATEPARK lub poprzez telefon i wysłanie przelewu – a następnie podpisanie
umowy o udziale w imprezie turystycznej Rzezawa Camp, akceptacja niniejszego
regulaminu i wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

VIII. Sprawy organizacyjne
1. Podczas realizacji imprezy turystycznej, podczas zajęć sportowych każdy z

uczestników zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
bezpiecznego poruszania się na skateparku lub na innych obiektach sportowych
oraz bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów.

2. Organizator w trakcie imprezy turystycznej ma prawo wykluczyć z zajęć
uczestnika umyślnie niewykonującego poleceń instruktorów, który swoim
zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie, innych uczestników lub
organizatorów.



3. Małoletniemu uczestnikowi który w trakcie imprezy turystycznej zostanie
wykluczony z zajęć z przyczyn podanych w punkcie poprzedzającym, lub z
przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie mógł brać udziału w
zajęciach, zostanie zapewniona opieka przez czas trwania imprezy turystycznej
lub do odbioru go przez rodzica/opiekuna prawnego w zależności co nastąpi
szybciej.

IX. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy imprezy turystycznej i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni

oświadczają, że są świadomi ryzyka związanego z uprawianiem sportu, w
szczególności narciarstwa zjazdowego i snowboardu.

2. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnicy imprezy turystycznej powinni
stosować się do poleceń Organizatora lub osób upoważnionych przez
Organizatora w szczególności instruktorów deskorolki i hulajnogi lub innych
dyscyplin

3. Każdy uczestnik imprezy turystycznej, jego rodzic/opiekun prawny potwierdza,
że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz oświadczeniami stanowiącymi
załącznik do regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu
najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku
zmian regulaminu, rodzice opiekunowie prawni uczestników, zostaną
poinformowani o zaistniałych zmianach w sposób umożliwiający zapoznanie się z
nimi. W przypadku braku wyraźnego sprzeciwu, po upływie 7 dni od publikacji
zmian uważa się, że uczestnicy przyjęli zmiany regulaminu i zobowiązują się do
jego przestrzegania.

5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, należy
dokonywać ich interpretacji w sposób zamierzony z wynikającą z nich wolą
Organizatora.

X. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z imprezą

turystyczną będzie BEAR HDWR Łukasz Gawąd z siedzibą STREETPARK - CRACOW
INDOOR SKATEPARK w Krakowie, ul. Władysława Siwka 28, 31-588 Kraków, NIP:
6372154240; REGON: 367039845

2. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych…………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko osoby zgłaszającej oraz imię nazwisko i PESEL, osoby biorącej
udział w imprezie turystycznej, dane zamieszkania osoby biorącej udział w
imprezie turystycznej) przez Administratora, zgodnie z przepisami RODO oraz



wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.

3. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
prawidłowej realizacji imprezy turystycznej

4. Administrator może przetwarzać dane w celu:
a. wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej – podstawą prawną

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i
wykonywania umowy lub usługi,

b. przygotowania usług w dowolnej formie i przez dowolne środki przekazu –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do
przygotowania i przedstawienia oferty;

c. przeprowadzenia, poszczególnych wydarzeń imprezy turystycznej w
szczególności szkoleń, konkursów, zajęć sportowych, kulturalnych lub
widowiskowych, – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania danych do organizacji tych wydarzeń, w tym jeszcze przed
ich rozpoczęciem;

d. usprawnienia komunikacji – przetwarzanie danych kontaktowych takich jak
np. telefon lub e-mail wynika z prawnie uzasadnionego interesu
administratora, którym jest usprawnienie komunikacji w kwestiach
związanych z realizacją usługi lub umowy,

e. wypełnienia obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i o
rachunkowości,

f. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony
przed nimi,

g. sprawdzenia satysfakcji z jakości usług Organizatora lub ze sposobu ich
realizacji – konieczność przetwarzania wynika z prawnie uzasadnionych
interesów administratora, jakim jest podnoszenie jakości usług,

h. statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora, którym jest wykonywanie statystyk i analiz celem
polepszenia jakości usług.

5. Uczestnikowi, rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do
swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje im również prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie



nadającym się do odczytu maszynowego. W szczególności ww. przysługuje
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego w tym profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest zgoda, ww. osoby mają prawo jej wycofania. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw
należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

6. Administrator będzie przetwarzał powierzone dane do końca trwania imprezy
turystycznej, jednak nie krócej niż do przedawnienia roszczeń wynikających
imprezy turystycznej. Wszystkie dane osobowe uczestników wydarzenia zostaną
trwale zniszczone po okresie przedawnienia roszczeń.

ORGANIZATOR

................................................

Miejscowość, data: ….................…………….



załącznik nr 1

……………………………….

(miejscowość, data)

ZGODA

Rodzica / Opiekuna prawnego / Program dla uczestnika uprawiającego sporty

miejskie: deskorolka lub hulajnoga

Ja niżej podpisany/na ……………………….………………………………… zam.

…………………………………., tel. kontaktowy ………………………… jako rodzic / opiekun prawny

małoletniego ……………………………………………………………..……………. , data urodzenia

małoletniego …………………………. oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na udział wyżej wymienionego/nej w imprezie turystycznej

“Rzezawa Camp” w tym na udział w zajęciach sportowych organizowanych w

ramach niniejszej imprezy turystycznej między innymi na skateparku zewnętrznym;

2. Mam świadomość, że z racji rodzaju uprawianego sportu, podczas imprezy

turystycznej istnieje duże ryzyko odniesienia kontuzji, mogącej stanowić

zagrożenie dla życia i zdrowia.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BEAR HDWR Łukasz Gawąd, ul. Powstańców

Śląskich 22, 32-332 Bukowno danych osobowych małoletniego poniżej 16 roku

życia, zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Zapoznałam/em się i akceptuję i będę przestrzegać postanowień: Regulaminu

“Rzezawa Camp” oraz postanowień umowy o udział w imprezie turystycznej;

5. Zapoznałem małoletniego z postanowieniami dokumentów wymienionych w

punkcie poprzedzającym,

6. Oświadczam, że małoletni nie ma problemów zdrowotnych które stanowią

przeciwwskazania do uczestnictwa w imprezie turystycznej “Rzezawa Camp”,

7. Małoletni nie ma specjalnych ograniczeń żywieniowych lub alergii / ma ograniczenia

żywieniowe, alergię polegające na (alergia, inne przypadłości zagrażające życiu lub

zdrowiu): ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

8. Oświadczam, że małoletni jest wyposażony w sprawny sprzęt sportowy oraz w

spełniające normy bezpieczeństwa ochraniacze i kask,

………………………………….. (podpis rodzica / opiekuna prawnego)



załącznik nr 1

……………………………….

(miejscowość, data)

ZGODA



Rodzica / Opiekuna prawnego / Program dla uczestnika “survivalowego”

Ja niżej podpisany/na ……………………….………………………………… zam.

…………………………………., tel. kontaktowy ………………………… jako rodzic / opiekun prawny

małoletniego ……………………………………………………………..……………. , data urodzenia

małoletniego …………………………. oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na udział wyżej wymienionego/nej w imprezie turystycznej

“Rzezawa Camp” w tym na udział w zajęciach “survivalowych”;

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BEAR HDWR Łukasz Gawąd, ul.

Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno danych osobowych małoletniego

poniżej 16 roku życia, zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych

osobowych.

3. Zapoznałam/em się i akceptuję i będę przestrzegać postanowień: Regulaminu

“Rzezawa Camp” oraz postanowień umowy o udział w imprezie turystycznej;

4. Zapoznałem małoletniego z postanowieniami dokumentów wymienionych w

punkcie poprzedzającym,

5. Oświadczam, że małoletni nie ma problemów zdrowotnych które stanowią

przeciwwskazania do uczestnictwa w imprezie turystycznej “Rzezawa Camp”,

6. Małoletni nie ma specjalnych ograniczeń żywieniowych lub alergii / ma

ograniczenia żywieniowe, alergię polegające na (alergia, inne przypadłości

zagrażające życiu lub zdrowiu):

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

…………………………………..

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)


