
Regulamin eventu „rozpocznij ROK SZKOLNY z Decathlon Bemowo i Move Camp!” 

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się event pod nazwą 
„rozpocznij ROK SZKOLNY z Decathlon Bemowo i Move Camp!” 

2. Organizatorem eventu jest Fundacja Move Camp z siedzibą Warszawie, 01-840, al. 
Reymonta 19 m. 41, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000749350, NIP 118 218 09 58, REGON 381335596.  

3. Event odbywa  się w dniu 28.08.2021 r. oraz 4.09.2021 w godzinach 10:00 – 16:00 

4. Event odbywa się na terenie Decathlon Bemowo przy ulicy Warszawska 6, 05-082 Blizne 
Łaszczyńskiego 
 

5. Z eventu może skorzystać uczestnik (za zgodą Opiekuna prawnego) w wieku 4 – 14 lat, 
chcący wziąć udział w zadaniach przygotowanych przez Organizatora. Opis wydarzenia i jego 
zasad dostępne są w pkt. 6. 

6. Biorąc udział w zadaniach uczestnik zapoznał się z regulaminem i świadomie podejmuje 
decyzję do skorzystania z przygotowanych przez Organizatora atrakcji. 

6.1. Uczestnik decyduje się wziąć udział we wszystkich stacjach, które przygotował 
Organizator. 

6.2 Uczestnik pobiera od Organizatora plansze, na której zapisuje swoje imię i nazwisko. Na 
planszy zaznaczone zostają zaliczone przez Uczestnika stacje. 

6.3 Zaliczone przez Uczestnika pola na pobranej wcześniej planszy pozwalają skorzystać z 
rabatu na kurs nauki pływania w sezonie 2021/2022 przyznanego przez Organizatora. 

6.4 Rabat w wysokości 5% przyznawany jest NOWYM uczestnikom szkoły pływania Move 
Camp. 

6.5 Uczestnik może skorzystać z promocji w momencie otwarcia zapisów na NOWYCH 
klientów szkoły pływania.  

6.6. Promocja rozpoczyna się w dniu otwarcia zapsiów i trwa do 15.09.2021 lub do 
wyczerpania dostępnych miejsc w grupach zgodnie z regulaminem zajęć nauki pływania 
dostępnym na www.movecamp.pl w zakładce dokumenty.  

7. Promocja dotyczy wyłącznie zajęć grupowych 1 lub 2 razy w tygodniu na pływalniach, które 
są dostępne w ofercie szkoły pływania Move Camp 

9. Każdy uczestnik może skorzystać z promocji tylko RAZ i obejmuje ona uczestnika, który 
brał udział w evencie a jego imię i nazwisko widnieje na planszy eventu.  

10. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 
zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych 
rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach lub zabierać ze 



sobą, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Opiekun 
Uczestnika deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy 
kradzież lub pozostawione w miejscu atrakcji rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w 
momencie, gdy Uczestnik nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, 
mimo zaleceń ze strony Organizatora. Opiekun taką deklaracje składa podpisując 
oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.  
 
11. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 
zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Opiekun deklaruje, iż nie będzie rościł sobie 
prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania przez Uczestnika kontuzji 
lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i 
uwag instruktora. Opiekun taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie 
zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
 
12. Ze względu na charakter eventu, Opiekun i Uczestnik powinni liczyć się z możliwością 
powstania siniaków, otarć, zadrapań, złamań, zwichnięć, skręceń a także innych drobnych ran 
powierzchniowych podobnego typu. Opiekun deklaruje tym samym, że został o tym 
poinformowany 

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.  

14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych.  

15. Organizator informuje, że materiały fotograficzne oraz video są integralną częścią 
wydarzenia. Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w 
trakcie jego obecności na evencie do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz 
umieszczania ich na stronie internetowej, fan page lub profilu na portalu społecznościowym 
związanych z Fundacją Move Camp, na zasadach wskazanych w Regulaminie korzystania z 
serwisu www.movecamp.pl oraz wskazanych w niniejszym Regulaminie. Poprzez 
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub Opiekun wyrażają na to zgodę. 
Materiały są: 

15.1 Wykorzystywane do celów marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane 
komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.  

15.2 Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie 
wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej 
Organizatorowi. Od dnia otrzymania oświadczenia wizerunek Uczestnika nie będzie 
uwieczniany. Jednocześnie uczestnik proszony jest o niepozowanie, usunięcie się ze 
strefy foto i video oraz o poinformowanie osoby wykonującej foto i video relacje.  

16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym 
Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu opublikowanego na stronie 
www.movecamp.pl w zakładce dokumenty.  

17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą 
elektroniczną na adres e-mail kontakt@movecamp.pl . W celu przyspieszenia rozpatrzenia 
reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą 
rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura 
reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień 



przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku 
zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:  

● zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania 
Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników 
Promocji;  

● przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;  
● zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami niezależnymi 

od organizatora.  

19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity 
Regulaminu poprzez jego publikację w serwisie www.movecamp.pl . Zmiana Regulaminu nie 
wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.  

20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 
zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na www.movecamp.pl oraz 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub całkowitego odwołania 
wydarzenia. 

 

 

 


