
 
 

 

Regulamin  

„Odważ się być zdrowym na PGE Narodowym 2022” 

– Piknik rodzinny 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie Odważ 

się być zdrowym („Wydarzenie”) organizowanym przez Fundacja Instytutu Matki  

i Dziecka o numerze KRS: 0000499290 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 17a 

("Organizator") oraz stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem  

a uczestnikiem Wydarzenia ("Uczestnik"). 

2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 października 2022 r. na PGE Narodowym przy al. Księcia 

Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie (zwanej też dalej: „Terenem Wydarzenia”).  

3. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba przebywająca na Terenie Wydarzenia (zwana też dalej 

„Uczestnikiem”). 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania Wydarzenia będą 

przebywali na Terenie Wydarzenia. Każdy Uczestnik przebywający na Terenie Wydarzenia  

w czasie jej trwania obowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z Terenu Wydarzenia, a także 

korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń. 

6. Wejście na Teren Wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 

7. Na Terenie Wydarzenia są usytuowane punkty informacyjne oraz punkty medyczne  

z dyżurującymi karetkami pogotowia ratunkowego. 

8. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej 

https://b4sportonline.pl/zabiegana_mama/ („Strona Internetowa”)  

9. Partnerami Organizatora („Partnerzy”) przy organizacji Wydarzenia są podmioty wskazane na 

Stronie Internetowej. 

10. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, 

a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i Regulaminu Wydarzenia. 

11. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Wydarzeniu. 



 
 

 
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji 

Regulaminu przez Uczestników nie są oni uprawnieni do wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

§2 

Warunki udziału w Wydarzeniu 

 

1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które zechcą wziąć 

w nim udział. Osoby poniżej 18 roku życia proszone są o przebywanie wyłącznie z rodzicem lub 

opiekunem prawnym. Wstęp i przebywanie na Terenie Wydarzenia dla osób poniżej 18 roku życia 

możliwe są jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby te uczestniczą  

w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych sprawujących nad nimi opiekę. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podania fałszywych lub niepełnych 

informacji Organizatorowi, Organizator może odmówić Uczestnikowi możliwości uczestnictwa  

w Wydarzeniu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w każdym czasie, czy rodzic lub opiekun prawny 

wyraża zgodę na uczestnictwo małoletniego w Wydarzeniu. W przypadku braku takiej zgody, 

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w Wydarzeniu takiemu Uczestnikowi. 

4. Wstęp na Teren Wydarzenia jest bezpłatny. 

5. Organizator Wydarzenia jest uprawniony do utrwalania przebiegu pikniku rodzinnego  

i biegów, w szczególności zachowań osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk.  

§3. 

Przebieg Wydarzenia 

1. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 15 października 2022 r. i potrwa do godziny 

14.00 tego dnia. 

2. Organizator w czasie trwania Wydarzenia zapewnia: 

a) opiekę medyczną, 

b) dostęp do toalet, 

c) ochronę terenu, 

d) wodę dla Uczestników. 

§4. 

Obowiązki Uczestnika  

1. Uczestnik jest obowiązany: 

a) nie zakłócać porządku publicznego, 

b) przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu obiektu, 



 
 

 
c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na 

Terenie Wydarzenia, 

d) bezwzględnie stosować obowiązujące zasady sanitarne, 

e) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie rodzinnej, 

f) stosować się do poleceń wydawanych przez spikera, służby porządkowe i służby informacyjne 

Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 

lub pracowników innych uprawnionych służb i organów nie utrudniać podejmowanych 

czynności. 

2. Regulamin obiektu oraz Regulamin będą dostępne do wglądu podczas trwania Wydarzenia oraz są 

zamieszczone na Stronie Internetowej. 

3. Zabrania się wnoszenia na Teren Wydarzenia i posiadania przez Uczestników  

w szczególności: broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 

alkoholowych, środków odurzających,  substancji psychotropowych a także innych tego typu 

środków. 

4. Na Terenie Wydarzenia zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek 

działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej oraz agitacji politycznej. 

5. Na Terenie Wydarzenia zabronione jest: 

a) propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub sprzecznych z zasadami współżycia 

społecznego, 

6. Zakazuje się wstępu na Teren Wydarzenia osobie: 

a) wobec której zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe lub 

zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez 

masowych, 

b) odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez, 

c) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających  

i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

d) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

e) niepełnoletniej nie będącej pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. Podczas Wydarzenia zabrania się w szczególności: 

a) wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego 

dostępu, 

b) używania urządzeń znajdujących się na Terenie Wydarzenia w sposób niezgodny z ich 

przeznaczeniem, 



 
 

 
c) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów - przewodników.  

8. Organizator uprawniony jest do usunięcia z Terenu Wydarzenia - osoby naruszającej Regulamin, 

regulamin obiektu lub przeszkadzającej innym Uczestnikom - bez prawa do powrotu na teren 

Wydarzenia lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku  

z udziałem w Wydarzeniu. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody 

wyrządzonej przez niego, jakie poniesienie poniesie Organizator w przypadku wystąpienia stron 

trzecich w stosunku do Organizatora z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez 

Uczestnika. 

10. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Wydarzenia uważa się osoby odpowiednio 

oznaczone przez Organizatora. 

11. Uczestnicy przebywający na Wydarzeniu zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw 

osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów 

przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których odbywa się Wydarzenie, jak 

również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora. 

Wskazanie w niniejszym ustępie dokumenty dostępne będą do wglądu podczas trwania Wydarzenia. 

 

§5. 

Skargi i reklamacje 

1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Wydarzenia mogą być kierowane 

do Organizatora: 

a) na adres e-mail: fundacja@fundacja.imid.med.pl, 

b) na adres korespondencyjny Organizatora. 

2. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie reklamacja 

zostanie uznana za zasadną. 

§6. 

Postanowienia Końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Wydarzenia bez podania przyczyny, 

w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych lub wobec panującej sytuacji 

epidemicznej.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika 

podczas Wydarzenia. 



 
 

 
3. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek kosztów 

związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2022 roku. 

5. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora, a także w siedzibie Organizatora i na 

miejscu podczas Wydarzenia w biurze zapisów/centrum informacji w dn. 19.09.2021 na PGE 

Narodowym przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie. 

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją 

umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów ogólnych Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

 

 

 

 

 

dr n. o zdr. Dorota Kleszczewska 

Prezes Zarządu 

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Obowiązek informacyjny z RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka o numerze 

KRS: 0000499290. Nasze biuro mieści się w Warszawie przy ul. Kasprzaka 17a. 

2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować 

drogą mailową, pisząc na adres: fundacja@fundacja.imid.med.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a RODO (umowa pomiędzy uczestnikiem a Administratorem na uczestnictwo w wydarzeniu zgodnie z 

regulaminem), zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, zgodnie z którą Administrator 

może przetwarzać dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego interesu, gdzie uzasadniony interes 

Administratora stanowi zapewnienie właściwego przebiegu wydarzenia oraz bezpieczeństwa. Dane osobowe 

będziemy przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora jest ochrona interesów Administratora, pracowników oraz osób trzecich. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji 

Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku w związku z korzystaniem przez nas z platformy Google  

i Microsoft. Można uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu 

Administratora na podstawie umów powierzenia (np. systemy informatyczne, hostingodawca). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez 

Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu 

określone uprawnienia: 

a. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora 

oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, 

za kolejne Administrator może naliczyć opłatę; 

b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) 

ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania; 

c. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych 

osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana 

informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa 

przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; 

albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora. 

d. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan 

prawo przenieść swoje dane do innego administratora. 



 
 

 
e. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań 

marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie 

uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia 

sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  

w opisanym wyżej celu. 

f. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił 

o Pani/Pana zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej 

do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem 

zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie 

przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona. 

g. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne 

z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw 

wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia 

poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, 

a jedynie je przechowywał. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Administrator 

mógł się z Tobą kontaktować w celach marketingowych, dlatego konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości świadczenia wybranej kategorii usług przez Administratora. 

 

 

 

 

 

dr n. o zdr. Dorota Kleszczewska 

Prezes Zarządu 

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka 

 

 

 

 


