Regulamin zawodów Kolektyw - Ninja Finał
1.

Organizator

Grzegorz Niecko NIP: 5832923812, ul. Skarżyńskiego 6B/8, 80-463 Gdańsk. E-mail: grzegorz@nieckozdrowiej.pl,
Telefon: +48 503 780 689
2.

Opis wydarzenia

Kolektyw - 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.
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Definicje
Regulamin – niniejszy Regulamin
Uczestnik ( zawodnik) – osoba biorąca udział w wydarzeniu, mająca ukończone 16 lat w chwili zgłoszenia
do udziału w zawodach,
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Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Uczestnika,
takie jak – w szczególności – imię i nazwisko, imiona rodziców, wiek, płeć, obywatelstwo, miejsce
zamieszkania i zameldowania, miejsce pracy (siedziba/adres/nazwa pracodawcy), nazwa i adres
właściwego urzędu skarbowego, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, stan cywilny,
Administrator danych osobowych – Organizator, Grzegorz Niecko
Nagroda główna – nagroda pieniężna w wysokości 10 000 PLN ( dziesięciu tysięcy złotych).

4.

Czas i miejsce wydarzenia
Miejsce
Zawody odbędą się na torze ninja przy ulicy Malarzy 86 B w Gdańsku.
Czas
Start 6 sierpnia 2022 r., godzina 10.00.
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Udział w zawodach
organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów w każdym momencie, przy czym Uczestnikom
nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w związku ze wstrzymaniem realizacji zawodów na
jakimkolwiek etapie.
organizator jest uprawniony do niedopuszczenia uczestnika do udziału w zawodach lub zdyskwalifikowania
uczestnika w przypadku, gdy zawodnik:
jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
zachowuje się agresywnie lub nieodpowiednio wobec innych osób uczestniczących w zawodach,
nie przestrzega zasad zawodów określonych w niniejszym Regulaminie lub wskazówek ogłoszonych
bezpośrednio w trakcie trwania zawodów, w tym zasad bezpieczeństwa,
poda nieprawdziwe lub niepełne dane jakich wymaga organizator, bądź poda nieprawdziwe lub niepełne
dane odnośnie swoich (swojego podopiecznego – w wypadku osób między 16 a 18 rokiem życia)
umiejętności, stanu zdrowia,
będzie występował w trakcie zawodów w sposób wiążący się z naruszeniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i norm społecznych, moralnych lub etycznych,
udział zawodnika w zawodach mógłby zagrozić zdrowiu wykonawcy lub członka zespołu organizatora, w
tym spowodować uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wskazanych powyżej,
niszczy lub uszkadza mienie organizatora lub innych osób biorących udział w zawodach,
zakłóca przebieg zawodów, o którym mowa w szczególności w § 5 i 7 Regulaminu.
stan psychiczny lub fizyczny zawodnika uniemożliwia udział Wykonawcy w Zawodach,
rozpoczęcia przejścia toru przeszkód (przeszkody) przed sygnałem rozpoczynającym (sygnał startu),
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innych zachowań lub zaniechań zawodnika naruszających zasady zawodów opisane w niniejszym
regulaminie,
w innych przypadkach szczegółowo opisanych w niniejszym regulaminie.
decyzja organizatora, o której mowa w ust. 2, jest niepodważalna. Decyzja organizatora lub jej brak nie
zwalnia od odpowiedzialności zawodnika (jego opiekuna prawnego w przypadku osób w wieku 16-18 lat),
którego obowiązkiem jest ocena swojej kondycji fizycznej pod kątem uczestnictwa w zawodach tak, aby nie
stwarzał zagrożenia dla siebie i/lub pozostałych uczestników zawodów.
osobie, która nie zostanie dopuszczona do udziału w zawodach nie przysługują roszczenia
odszkodowawcze wobec organizatora.
Udział w zawodach może wziąć wyłącznie uczestnik, który złoży oświadczenia wymagane i wskazane przez
organizatora.
Zasady, klasyfikacja
Celem zawodów jest pokonanie wszystkich przeszkód przygotowanych przez organizatora w jak
najkrótszym czasie, w kolejności i sposób wskazany przez osobę nadzorującą trasę zawodów.
Uczestnik ma możliwość zakupu dowolnego z pakietów umożliwiających start w zawodach
Istnieje możliwość wykupienia kilku pakietów, jednakże wyłącznie pierwsze przejście brane jest pod uwagę
w klasyfikacji końcowej.
Odbiór pakietów następuje u organizatora w dniu zawodów.
Uczestnicy, którzy pokonają wszystkie przeszkody biorą udział w klasyfikacji końcowej, w której miejsca
ustalane są według najkrótszego czasu przejścia toru.
Przewidziana jest nagroda dla zwycięzcy klasyfikacji, który pokona wszystkie przeszkody i zmieści się w
limicie czasowym 5 minut.
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.
Opiekun ma obowiązek dostarczyć organizatorowi pisemne zezwolenie na wzięcie udziału w zawodach
przez swojego podopiecznego.
Pakiety uprawniające do przejścia toru
1. Pakiet I (cena 89 zł):
a. 1 podejście do toru
b. 5 minut na przejście toru
c. 2 próby na każdej przeszkodzie
2. Pakiet II (cena 119 zł):
a. 2 podejścia do toru
b. 5 minut na przejście toru
c. 2 próby na każdej przeszkodzie
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Zasady przejścia toru.
Uczestnicy są zobligowani do niezakładania niczego na ręce, w tym między innymi: rękawiczek,
sprayów, substancji kleistych, kredy i/lub taśmy, chyba że organizator ustali inaczej.
Punktowane przejście toru rozpoczyna się na ustalony przez uczestnika i nadzorującego tor
przedstawiciela organizatora.
Na końcu toru przeszkód, uczestnik musi nacisnąć przycisk stopujący zegar. Zastopowanie zegara jest
obowiązkiem zawodnika. Konsekwencją nienaciśnięcia przycisku jest doliczenie dodatkowego czasu do
biegu zawodnika. Organizator nie będzie dokonywał korekt czasowych, które mogą wynikać z
opóźnień naciśnięcia przycisku stopującego czas.
Przeszkody należy pokonać w narzuconej przez organizatora kolejności.
Uczestnicy muszą za każdym razem ukończyć tor przeszkód w całości. W sytuacji, gdy na
którymkolwiek odcinku toru opuści go, poprzez upadek, poślizgnięcie lub potykając się (włącznie z ta
częścią toru, która nie jest limitowana czasowo, jak np.: przeszkody, platformy, pomosty), zostanie
zdyskwalifikowany. Również w przypadku, kiedy zawodnik nie upadnie, nie poślizgnie się i nie potknie,
ale jakąkolwiek częścią swojego ciała i/lub odzieży (włącznie z czubkiem obuwia oraz wiszącymi
sznurówkami) dotknie pobocznych mat asekuracyjnych, zostanie zdyskwalifikowany.
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W przypadku, kiedy uczestnik skorzysta z jakiejkolwiek części toru, która ułatwi mu ukończenie go, a
nie jest do tego przystosowana, wówczas zostanie zdyskwalifikowany z udziału.
Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek rekwizytów i/lub pomocnego wyposażenia ułatwiającego
ukończenie toru.
Punktowane i niepunktowane przejścia toru będą nagrywane.
Zapisy i płatności
Zapisy odbywają się poprzez platformę foxter-sport.pl oraz bezpośrednio u organizatora w dniu
zawodów.
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.

10. Rozpowszechnianie wizerunku
1. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystania swojego wizerunku utrwalonego dowolną
techniką w następujących formach:
i. na stronie internetowej https://kolektyw.ninja
ii. w mediach tradycyjnych i internetowych (w tym społecznościowych)
iii. materiałach promocyjnych,
iv. newsletterach
v. jako materiały promocyjne udostępnione sponsorom oraz oficjalnym partnerom
organizatora w celu wykorzystania go do promocji w zakresie jego udziału w
zawodach
2. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt 7.1 powyżej jest udzielone przez
uczestnika poprzez akceptację niniejszego regulaminu:
i. podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego online na stronie https://foxtersport.pl/
ii. podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej https://foxtersport.pl/
iii. podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.
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Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Kontakt z organizatorem jest
możliwy telefonicznie lub mailowo zgodnie z podanymi w pkt. 1 danymi.
Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
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.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
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.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
kierując korespondencję na adres organizatora.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
oraz prawo do ich sprostowania (jeśli są nieprawidłowe, niepełne lub wymagają innych zmian),
ograniczenia przetwarzania (jeśli są przetwarzane zbyt szeroko, w sposób nieuprawniony) lub do ich
usunięcia (jeśli są przetwarzane bez podstawy prawnej). W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania

przekazanych danych, administrator może ograniczyć ich przetwarzanie do czasu ustalenia, czy
podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. Każde zgłoszenie będzie
rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane dla
realizacji wyżej określonych celów.
10. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty współpracujące z nim przy realizacji
zawodów, w tym między innymi kancelarie prawne, obsługa IT i medialna, sponsorzy, którym dane te
zostaną przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub ich zniszczeniem.
12. Dane osobowe przetwarzane będą w niezbędnym zakresie i przez niezbędny okres odpowiedni do
przeprowadzenia zawodów , ale również dla celów archiwalnych, rozliczeniowych, rozstrzygnięcia
ewentualnych sporów do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

12. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wymogów sanitarnych i stosowania zaleceń
określonych przepisami prawa w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
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.
3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do podstawowej opieki medycznej.
4. Uczestnik zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać poleceń obsługi.
5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów. W przypadku zaistnienia
opisanego zdarzenia, organizator poinformuje uczestników pocztą elektroniczną oraz poprzez stronę
internetową zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
7. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie internetowej zawodów (https://kolektyw.ninja)
oraz u organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z udziałem zawodnika w
zawodach poza zakresem wykupionej polisy ubezpieczeniowej i do wysokości sumy ubezpieczenia.
Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu wynikające z podania
przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego informacji nierzetelnych, niepełnych, w szczególności
tych o które zapytywał organizator (np. dotyczących stanu zdrowia)
9. Udział w zawodach podlega prawu polskiemu.
10. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, rozumie jego treść oraz ją w
pełni akceptuje.
11. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów, powstałych w związku z realizacją
zawodów. W przypadku sporów, które będą rozpatrywane przez sąd powszechny, sądem właściwym
będzie sąd dla siedziby organizatora.

Oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem, jego treść jest mi znana i akceptuję ją. Nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do rzetelnego wypełnienia jego zapisów.
Imię i nazwisko: ___________________________________
Podpis: __________________________________________
Data:____________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grzegorza Niecko, organizatora zawodów
Kolektyw - Ninja w celu realizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wyłonienia zwycięzcy i przekazania mu
nagrody.
Imię i nazwisko: ___________________________________
Podpis: __________________________________________
Data:____________________________________________

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego dowolną techniką w następujących formach:
i.
na stronie internetowej https://kolektyw.ninja
ii.
w mediach tradycyjnych i internetowych (w tym społecznościowych)
iii.
materiałach promocyjnych,
iv.
newsletterach
v.
jako materiały promocyjne udostępnione sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora w celu
wykorzystania go do promocji w zakresie jego udziału w zawodach.
Imię i nazwisko: ___________________________________
Podpis: __________________________________________
Data:____________________________________________

W wypadku wygrania Zawodów oświadczam, iż zobowiązuję się do wypełnienia i zapłaty wszelkich zobowiązań
publiczno-prawnych, w tym do zapłaty należności podatkowych w terminach i wysokości określonej
obowiązującymi przepisami prawa.

Imię i nazwisko: ___________________________________
Podpis: __________________________________________
Data:____________________________________________

