REGULAMIN
#WszyscyDoWioseł2015
Warszawa – Madryt | Charytatywne Regaty Wioślarskie na Ergometrach
1. Organizatorami Charytatywnych Regat Wioślarskich na Ergometrach
#WszyscyDoWioseł2015 zwanej dalej „Imprezą” są:
1) Fundacja Legii z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3 ("dalej
"Fundacja Legii");
2) Fundacja Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport z siedzibą w Warszawie
przy ul. Czerskiej 8/10;
3) Wodne Towarzystwo Regatowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Prawniczej 88;
4) Legia Warszawa S. A. z siedziba w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3 w
Warszawie; łącznie zwani dalej "Organizatorami" a osobno "Organizator".
2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Imprezy.
3. Celem imprezy promocja aktywizacji i integracji społecznej poprzez sport. Impreza
ma charakter charytatywny.
4. Impreza odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2015 roku.
5. Rozpoczęcie Imprezy nastąpi 23 listopada 2015 roku o godzinie 11:00.
6. Impreza odbędzie się na stadionie Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 3 w
(00-449) Warszawie (dalej: „Stadion”).
7. Impreza zostanie przeprowadzona na ergometrach wioślarskich Concept II.
8. Do Imprezy można zgłosić sześcioosobowe drużyny (sztafety), w skład każdej
drużyny może wchodzić dowolna ilość kobiet oraz mężczyzn (dalej pojedynczo: „
Uczestnik” lub zbiorowo: „Uczestnicy”).
9. Zgłoszenia drużyny mogą dokonywać wysyłając maila na adres: wdw@legia.pl.
10. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne i dobrowolne.
11. Potwierdzenie dokonania zgłoszenia nastąpi poprzez wysłanie e-maila zwrotnego
przez Fundację Legii.
12. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 listopada 2015 roku (piątek), chyba, że do tego
czasu miejsca zostaną wyczerpane, w takim przypadku decyduje pierwszeństwo
zgłoszeń.
13. Wszyscy zgłoszeni Uczestnicy muszą być pełnoletni, zgłoszenie wymaga pisemnego
zgłoszenia (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
14. Dopuszczalny jest start wielokrotny danego Uczestnika pod warunkiem zachowania
minimum 20 minut przerwy. Możliwy jest udział jednego uczestnika w wielu
drużynach, pod warunkiem zachowania 20 minimum minutowej przerwy.
15. Impreza zostanie rozegrana w seriach (sztafetach), podziału serii dokona
Organizator w oparciu o zgłoszenia. Godzina startu drużyny zostanie wyznaczona
przez Organizatora.
16. Każda drużyna ma za zadanie pokonać dystans razem na sześciu ergometrach.
Dystans dla każdego Uczestnika z drużyny wynosi 20 minut i jest zaprogramowany
w komputerze.
17. Odległość wskazana przez komputer ergometru jest oficjalną odległością.

18. Wszystkie odległości wskazane przez komputer ergometru zostaną wpisane do
oficjalnego protokołu Imprezy, a następnie podpisane przez przedstawiciela
Fundacji Legii oraz zainteresowanego i obecnego partnera/sponsora Imprezy.
19. Każdy Uczestnik musi przed rozpoczęciem udziału w Imprezie podpisać
oświadczenie woli o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innych do udziału w
Imprezie. Oświadczenie takie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
20. Na 30 minut przed startem swojej serii drużyna musi pojawić się na miejscu startu.
21. Drużyny zgłaszają się na recepcję główną, znajdującą się od strony ulicy
Łazienkowskiej 3 w Warszawie, gdzie następnie są kierowani do miejsca, w którym
odbywać się będzie Impreza.
22. Organizator informuje, że każdy Uczestnik biorący udział w Imprezie powinien znać
własne indywidualne możliwości fizyczne oraz samodzielnie rozstrzygnąć, czy nie
dotyczą go żadne osobiste przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń
fizycznych oraz długotrwałego i forsownego wysiłku fizycznego w trakcie Imprezy.
W związku z powyższym każdy z Uczestników odpowiedzialnie i rozważnie powinien
podejmować decyzję o udziale w Imprezie, a w szczególności w samym treningu.
Wszelkie informacje dotyczące urazów, kontuzji oraz stanów medycznych
Uczestników, zarówno przebytych, jak i istniejących lub powstałych w trakcie
Imprezy, a mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników
powinny być niezwłocznie zgłaszane trenerom lub służbom medycznym.
23. Organizator informuje, że nie zapewnia ubezpieczenia (np. od następstw
nieszczęśliwych wypadków), które obejmowałoby swoim zakresem choroby,
wypadki, kontuzje, straty lub uszkodzenia, które mogą powstać w związku z
wykonywanymi ćwiczeniami fizycznymi.
24. Zabrania się zażywania przez Uczestników podczas Imprezy środków odurzających,
nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków
alkoholowych, pod karą usunięcia z Imprezy przez Organizatora.
25. Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność.
26. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem, który
będzie udostępniony oraz na stronie Organizatora www.legia.com. Przed
rozpoczęciem Uczestnik jest zobowiązany do podpisana listy uczestnictwa. Lista
uczestnictwa stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
27. Uczestnik zgłaszając się do udziału w Imprezie i podpisując listę uczestnictwa
akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz
wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji
imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom Organizatora w celu
ich promocji, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie,
na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
28. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu wiąże się z prawem
Organizatora do usunięcia Uczestnika z Imprezy.
29. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których
ma obowiązek powiadomić Uczestników, najpóźniej przed rozpoczęciem Imprezy.
30. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.
31. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z
postanowień niniejszego regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w
całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGŁOSZENIE
#WszyscyDoWioseł2015
Warszawa – Madryt | Charytatywne Regaty Wioślarskie na Ergometrach

NAZWA DRUŻYNY:
NAZWISKO

IMIĘ
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Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami

Kontakt do osoby kontaktowej:
telefonmail-

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
Charytatywnych Regatach Wioślarskich na Ergometrach
#WszyscyDoWioseł2015.

Ja

niżej

podpisany(a)...........................................................................................

oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Charytatywnych Regatach
Wioślarskich na Ergometrach #WszyscyDoWioseł2015, które odbędą się w dniu 23-24
listopada 2015 roku. Biorę udział w niniejszym wydarzeniu na własne ryzyko i
odpowiedzialność.

……………………….......

…………………

(miejscowość, data)

(podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Lista uczestnictwa w Charytatywnych Regat Wioślarskich na Ergometrach
#WszyscyDoWioseł2015

Podpisując niniejszą listę uczestnictwa oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuje
regulamin Charytatywnych Regat Wioślarskich na Ergometrach #WszyscyDoWioseł2015 i
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania publicznego w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci
komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania
sponsorom oraz partnerom Organizatora w celu ich promocji, na promocyjnych materiałach
drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach
telewizyjnych i radiowych.

……………………….......

…………………

(miejscowość, data)

(podpis)

