
 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N 

„WIELKIEGO FESTYNU RODZINNEGO NA LODOWISKU” 

w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” 

  

1. CEL IMPREZY: 

 uczczenie 100-lecia Narodowego Święta Niepodległości -  Słubice 2018; 

 promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei coubertinowskiej - 
"ważny jest udział, a nie zwycięstwo"; 

 propagowanie jazdy na łyżwach; 

 popularyzacja  gier i zabaw  na lodzie; 

 promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność  ruchową; 

 integracja międzypokoleniowa; 

 zachęcanie do spędzania czasu rodzinnie i aktywnie; 

 wychowywanie w trzeźwości poprzez  rekreację  ruchową; 

 

2. ORGANIZATORZY / WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Słubicki Ośrodek sportu i Rekreacji; 

 Burmistrz Słubic; 

 Koło PZW nr 2 w Słubicach; 

 

3. TERMIN i MIEJSCE: 

 24 luty 2018 r., godz. 1300– 2100 -  Lodowisko SOSiR, ul. Sportowa 1 w tym: 

 Festyn rodzinny w godz. 13.00- 16.30 

 Turniej hokeja na lodzie w godz. 17.00-21.00 

 

4. PROGRAM: 

 Kategorie wiekowe Festynu Rodzinnego: 

 Przedszkola (razem dziewczęta i chłopcy) 



 Szkoły podstawowe- kl. I-III (razem dziewczęta i chłopcy) 

 Szkoły podstawowe- kl. IV-VI (osobno dziewczęta i chłopcy) 

 Szkoły gimnazjalne- kl. I (VII SP)-III (osobno dziewczęta i chłopcy) 

 Rodzina (3 osoby, co najmniej jedna osoba dorosła) 

 Konkurencje Festyn rodzinny: 

 INDYWIDUALNY TRÓJBÓJ SPRAWNOŚCIOWY NA CZAS (zgodnie z 
powyższymi kategoriami) 

 slalom między pachołkami, przewracanie i układanie pachołków, 
zbieranie woreczków 

 KONKURS "CELNE OKO" (bez podziału na kategorie wiekowe) 

 strzał do bramki z 50 m  

 RODZINNY TOR PRZESZKÓD NA CZAS- startują rodziny 3-os. 

 

5. NAGRODY: 

 dyplomy uczestnictwa dla wszystkich; 

 nagrody rzeczowe i dyplomy za m-ca I-III w każdej konkurencji; 

 nagrody rzeczowe w konkursie z wiedzy o SOSiR i Słubicach (losowanie spośród 
wszystkich uczestników) 

 ponadto dla wszystkich uczestników gorący poczęstunek, słodkie upominki 

 

6. UCZESTNICTWO/ZGŁOSZENIA: 

 Wstęp wolny 

 Zgłoszenia: 

 elektronicznie do dnia 23.02.2018r. do godz. 12.00 pod adresem 
robert.tomczak@sosirslubice.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, 
wiek i nazwę konkurencji; 

 osobiście w dniu imprezy w Biurze Zawodów; 

 

7. SPRAWY  RÓŻNE: 

 Każdy uczestnik pełnoletni bierze udział  w w/w imprezie na własną 
odpowiedzialność; 

 Każdy uczestnik pełnoletni jest zobowiązany podpisać w Biurze Zawodów 
Oświadczenie Uczestnika, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1; 

 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 
ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże 
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkowi, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Podpisanie 
listy uczestnictwa i oświadczenia (Załącznik nr 1) w Biurze Zawodów oznacza, że 
Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres, i stopień ryzyka wiążącego się 
uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując 
w imprezie wyłącznie za własna odpowiedzialność;  



 Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w imprezie 
lub własnoręcznie podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w 
imprezie (Załącznik nr 1); 

 Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, 
bądź opiekunów grup i za ich zgodą pisemną; 

 Organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich 
uczestniczących w imprezie; 

 Osoby niepełnoletnie uczestniczące w imprezie bez opiekuna muszą posiadać 
pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie, według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i dostarczyć ją 
przedstawicielowi Organizatora osobiście w miejscu odbywania się imprezy (Biuro 
Zawodów) przed jej rozpoczęciem; 

 Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada; 

 Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszej imprezie wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i publikację ich wizerunków w relacjach z 
przebiegu imprezy zamieszczonej w mediach  oraz materiałach promocyjnych 
organizatorów; 

 Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami  imprezy  mogą być 
wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję; 

 Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy; 

 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników 
imprezy. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy jakiegokolwiek 
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością / lub 
uczestnictwem w imprezie;  

 Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie; 

 We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy, 

        któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik nr 1 

 

 

          Słubice, 24.02.2018 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

„WIELKIEGO FESTYNU RODZINNEGO NA LODOWISKU” 
w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”"  

Słubice 24.02.2018 r. 
 

 
 

Oświadczam, że: 

 Zapoznałam/em/ się z regulaminem Festynu. 

 Jestem w pełni świadoma/y/ swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych Przeciwwskazań  
zdrowotnych do udziału w Festynie. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuję 
instruktora lub organizatora. 

 Znane mi są warunki i skala trudności  i nie będę wysuwał roszczeń od organizatora imprezy w 
przypadku kontuzji, urazów lub innych powikłań zdrowotnych będących wynikiem w udziału w 
tych zajęciach. 

 Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatorów. 

 Niniejszym wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w 
oświadczeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 922),  

 

 

Nazwisko i imię (czytelnie)                       ............................................................................. 

 

                                                                                                                                               

              

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

                                                                                                         podpis 

 

                                                                               

                                                                                               Słubice, 24.02.2018 

 

 

 

 

 



          Załącznik nr 2 

 

 

          
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej 

w zawodach podczas Wielkiego Festynu na Lodowisku 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego: 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..…………………………………………….…..…… 
 
Data urodzenia: ………………………………………..……………….…………………………….………………………………… 
 
w zawodach podczas Wielkiego Festynu Na Lodowisku w Słubicach w dniu 24.02.2018r. 
 
Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko: …………………………….…………………….………………….………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………….………….…………….………... 

Numer i seria dokumentu tożsamości: ………………………………….……….…………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….……….……………… 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w 
zawodach. Bierze udział w Festynie na moją odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na 
przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu 
lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do 
odbioru dziecka ze szpitala. 
 

❒ Potwierdzam, że jako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej zapoznałam/em się z Regulaminem 

Festynu i akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe. 

❒ Wyrażam, jako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej, zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 
dziecka, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Festynu. 

❒ Wyrażam, jako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej, zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w zakresie wskazanym w Regulaminie Festynu, przez 
administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), którym jest Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji SP. z o.o. z siedzibą w 
Słubicach, ul. Sportowa 1, dla celów organizacji i przeprowadzenia zawodów w ramach Wielkiego Festynu Na 
Lodowisku w Słubicach. 
Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści 
moich danych osobowych oraz o prawie do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 
zawodach w ramach Wielkiego Festynu Na Lodowisku w Słubicach. 

 
 
    …………………………….………………………………………………….....……………………… 
     (data i własnoręczny czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 
 
     


