Regulamin korzystania z atrakcji sportowych
podczas wydarzenia „startujeMY-głosujeMY”
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z atrakcji sportowych
zorganizowanych przez Fundację Kamienica 1 podczas wydarzenia
„startujeMY-głosujeMY”:
• Spikeball / Roundnet, Badminton, Crossminton, Frisbee, Mega twister
(gra wielkoformatowa), Trickboard, Street Workout, Gry i zabawy
zręcznościowe.
2. Z atrakcji sportowych w ramach wydarzenia „startujeMY-głosujeMY” mogą
korzystać osoby pełnoletnie, a osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą
korzystać z atrakcji sportowych pod nadzorem rodziców lub opiekunów
prawnych- w przypadku ich nieobecności podczas wydarzenia -po
przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór zgody
można pobrać u osób z obsługi wydarzenia „startujeMY-głosujeMY”.
3. Korzystanie z atrakcji sportowych możliwe jest jedynie po uzyskaniu
instrukcji korzystania z atrakcji od obsługi wydarzenia „startujeMYgłosujeMY”.
4. Osoby korzystające z atrakcji sportowych zobowiązane są do przestrzegania
poleceń lub wskazówek obsługi wydarzenia „startujeMY-głosujeMY”.
5. W przypadku zauważenia przez osoby korzystające ze sprzętu uszkodzenia
przyrządów udostępnionych podczas wydarzenia, prosimy o zgłoszenie tej
okoliczności obsłudze wydarzenia „startujeMY-głosujeMY”.
6. Organizator informuje, iż podczas wydarzenia będzie wykonywana
dokumentacja zdjęciowa lub filmowa wydarzenia. Korzystanie z atrakcji jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestnika
podczas korzystania z atrakcji w postaci zdjęć i wideo oraz (i) jego
wielokrotnego wykorzystania (ii) rozpowszechniania dla nieograniczonego
kręgu odbiorców w Internecie dla celów informacji i promocji wydarzenia oraz
fundacji Kamienica 1. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na utrwalanie jego
wizerunku podczas korzystania z atrakcji powinien bezzwłocznie
poinformować o tym obsługę.
7. Na terenie wydarzenia „startujeMY-głosujeMY” obowiązuje zakaz palenia,
spożywania alkoholu lub substancji odurzających, jak również zabronione jest
wnoszenie przedmiotów lub narzędzi niebezpiecznych, mogących stanowić
potencjalne niebezpieczeństwo dla uczestnika jak i innych osób korzystających
z atrakcji sportowych.
8. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nierespektowania
Regulaminu, instrukcji lub poleceń obsługi wydarzenia „startujeMYgłosujeMY”.
Zwracamy uwagę, iż korzystanie z atrakcji sportowych w ramach wydarzenia
„startujeMY-głosujeMY”- nawet zgodnie z instrukcjami jak i poleceniami
obsługi- nie jest w stanie całkowicie wykluczyć i zabezpieczyć przed urazami lub
kontuzjami mogącymi powstać wskutek korzystania z atrakcji sportowych.

Ryzyko związane z korzystania z atrakcji sportowych ponosi Uczestnik.
Dokładamy wszelkich starań, aby Uczestnicy uniknęli urazów lub kontuzji oraz
aby mogli w pełni cieszyć się z atrakcji sportowych.
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Realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach
projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy
śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

