Regulamin imprezy „100 x 100 dla Niepodległej”
1. Organizatorem imprezy jest Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. z siedzibą
w Oławie (dalej: Organizator).
2. Impreza jest organizowana pod nazwą „100 x 100 dla Niepodległej”( zwana dalej:
"imprezą" ).
3.
Regulamin
imprezy zostanie
udostępniony
http://termyjakuba.olawa.pl/strony/regulaminy.html.
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4. Celem imprezy jest:
- uświetnienie rocznicy 100– lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- promocja zdrowego stylu życia,
- popularyzacja spędzania wolnego czasu z wodą oraz pływania jako czynnej formy
uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego,
- promocja Spółki i świadczonych przez nią usług poprzez organizowanie zajęć dla
społeczności lokalnej.
5. Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 roku.
6. Uczestnikom imprezy zostanie udostępniony jeden tor basenu sportowego, w godzinach
14.00 – 16.00, przy czym Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa przy stoliku
sędziowskim najpóźniej 20 ( dwadzieścia) minut przed wyznaczoną przez organizatora
godziną startu.
7. Warunkiem udziału w imprezie jest zakup biletu wstępu w kasach obiektu „Termy Jakuba”
zgodnie z cennikiem.
8. Uczestnicy zawodów zobligowani są do pływania na dystansie 25 m na torze oznaczonym
numerem 1.
9. Po pokonaniu dystansu 25 m kolejny uczestnik kontynuuje start w sztafecie.
10. Pierwszych 100 ( stu ) uczestników zawodów otrzyma bilet wstępu do „Term Jakuba”
ważny dwa tygodnie od dnia organizacji zawodów.
11. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest Łukasz Tyc,
adres poczty elektronicznej: instruktor@termyjakuba.olawa.pl
12. Uczestnicy imprezy upoważniają organizatora na zasadzie niewyłączności, do
nieodpłatnego korzystania i rozporządzania wizerunkiem, w sposób nieograniczony
terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) –

zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu – wprowadzania do pamięci
komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego
odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego,
satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z imprezą.
13. Deklarując udział w imprezie i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane
będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem imprezy.
14. Klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowi
integralną jego część. Warunkiem udziału w imprezie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie w opisanym w niej opisanym przez złożenie własnoręcznego
podpisu.
15. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w imprezie. Zmieniony Regulamin
obowiązuje
od
czasu
opublikowania
go
na
stronie
http://www.termyjakuba.olawa.pl/regulamin-100x100dlaniepodległej.pdf.
16. Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji imprezy, postanowień jej Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
17. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jej odwołanie bądź zmiany w
harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

