
Regulamin zawodów Kolektyw Finał Ninja

1. Organizator
Grzegorz Niecko NIP: 5832923812, ul. Skarżyńskiego 6B/8, 80-463 Gdańsk. Email:
grzegorz@nieckozdrowiej.pl, Telefon: +48 503 780 689

2. Opis wydarzenia
Kolektyw Finał Ninja to najtrudniejsze zawody Ninja w Polsce, których celem jest krzewienie
i promocja kultury fizycznej. Umiejscowienie na terenie historycznych rejonów Stoczni
Gdańskiej, w miejscu nowopowstałej otwartej przestrzeni miejskiej daje również możliwość
poznania Gdańska z innej perspektywy.

3. Czas i miejsce wydarzenia
Miejsce
Zawody odbędą się na torze ninja przy ulicy Malarzy 86 w Gdańsku.

Czas
Start 31 lipca 2021 r., godzina 9:00

4. Zasady, klasyfikacja
4.1. Celem zawodów jest pokonanie wszystkich przeszkód przygotowanych przez

organizatora w jak najkrótszym czasie, w kolejności i sposób wskazany przez
osobę nadzorującą trasę zawodów.

4.2. Uczestnik ma możliwość kupna dowolnego z pakietów umożliwiających start
w zawodach

4.3. Istnieje możliwość wykupienia kilku pakietów, jednakże wyłącznie pierwsze
przejście brane jest pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

4.4. Odbiór pakietów następuje u Organizatora w dniu zawodów.
4.5. Uczestnicy, którzy pokonają wszystkie przeszkody biorą udział w klasyfikacji

końcowej, w której miejsca ustalane są według najkrótszego czasu przejścia
toru.

4.6. Przewidziana jest nagroda dla zwycięzcy klasyfikacji, który pokona wszystkie
przeszkody i zmieści się w limicie czasowym 5 minut.

4.7. Organizator dopuszcza wzięcie udziału w zawodach przez osoby
niepełnoletnie, które w dniu zawodów ukończyły 16 rok życia i w czasie
trwania zawodów są ze swoim prawnym opiekunem.

4.7.1. Opiekun ma obowiązek dostarczyć organizatorowi pisemne
zezwolenie na wzięcie udziału w zawodach przez swojego
podopiecznego.

mailto:grzegorz@nieckozdrowiej.pl


5. Pakiety
5.1. Pakiet I (cena 69 zł):

● 1 podejście do toru
● 5 minut na przejście toru
● 2 próby na każdej przeszkodzie

5.2. Pakiet II (cena 99 zł):
● 2 podejścia do toru
● 5 minut na przejście toru
● 2 próby na każdej przeszkodzie

6. Zapisy i płatności
6.1. Zapisy odbywają się poprzez platformę foxter-sport.pl oraz bezpośrednio u

organizatora w dniu zawodów.
6.2. Internetowe opłaty startowe uczestników zawodów przyjmowane będą za

pośrednictwem elektronicznego systemu wpłat dostępnego na platformie
zapisów on-line www.foxter-sport.pl. Szczegółowe zasady korzystania z
płatności na platformie określa Regulamin korzystania z elektronicznych
przelewów Foxter Sport.

7. Rozpowszechnianie wizerunku
7.1. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystania swojego wizerunku

utrwalonego dowolną techniką w następujących formach:
● na stronie internetowej https://kolektyw.ninja
● w mediach tradycyjnych i internetowych (w tym społecznościowych)
● materiałach promocyjnych,
● newsletterach
● jako materiały promocyjne udostępnione sponsorom oraz oficjalnym

partnerom Organizatora w celu wykorzystania go do promocji w
zakresie jego udziału w zawodach

7.2. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt 7.1
powyżej jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego
Regulaminu:

● podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego online na stronie
https://foxter-sport.pl/

● podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej
https://foxte-rsport.pl/

● podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.

http://www.foxter-sport.pl
https://foxter-sport.pl/uploads/regulamin%20korzystania%20z%20elektronicznych%20przelew%C3%B3w%20Foxter%20Group.pdf
https://foxter-sport.pl/uploads/regulamin%20korzystania%20z%20elektronicznych%20przelew%C3%B3w%20Foxter%20Group.pdf
https://kolektyw.ninja


8. Ochrona danych osobowych
8.1. Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą przetwarzane w celach

przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagrody.

8.2. Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w rozporządzeniu KE o Ochronie danych osobowych
z 27.04.2016 r. – RODO (Dz.U UE L 119 z 04.05.2016 r.)
Współadministratorami danych osobowych są Organizator oraz firma Foxter
Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Cichej 8, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000756026, dla której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne
są na stronie internetowej foxter-sport.pl w zakładce polityka prywatności.

8.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w
związku z udziałem w ZAWODÓW obejmuje także publikację imienia i
nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w
każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

8.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

8.5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w ZAWODÓW. Przez przekazanie do Organizatora,
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik
wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 1000. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

8.6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez
Współadministratorów i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w
sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. 2018
poz. 1000. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom
trzecim.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wymogów

sanitarnych i stosowania zaleceń określonych przepisami prawa w związku z
epidemią wirusa SARS-CoV-2.

9.2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc
świadomym ryzyka wynikających z charakteru zawodów, tj. możliwości
wystąpienia otarć, zadrapań, ran czy nawet złamań lub innych uszczerbków
na zdrowiu.

https://foxter-sport.pl/uploads/Polityka_prywatnosci_Foxter%20Group%20sp.z%20o.o..pdf


9.3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do podstawowej opieki
medycznej.

9.4. Uczestnik zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać poleceń obsługi.
9.5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów.

9.5.1. W przypadku zaistnienia opisanego zdarzenia, Organizator
poinformuje uczestników pocztą elektroniczną oraz poprzez stronę
internetową zawodów.

9.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
9.7. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie internetowej zawodów

(https://kolektyw.ninja) oraz u organizatora.

https://kolektyw.ninja

