SKATEPARK’22 - REGULAMIN PROJEKTU 2022

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem projektu SKATEPARK’22 (zwanego dalej jako “Projekt”) jest Fundacja Ładne
Historie (zwana dalej jako “Organizator”), podmiot z siedzibą w Świdnicy (58-100), przy ulicy
Długa 33, reprezentowany przez Annę Gerus - członkinię zarządu.

2. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Świdnica ze
środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w ramach realizacji zadań
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie
Miasto Świdnica na 2022 rok.

3. Koordynatorem projektu jest Bartosz Jaśkiewicz: bartosz.jaskiewicz@ladnehistorie.pl, tel.
690827234.
4. W ramach Projektu realizowane są otwarte warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży na
świdnickim skateparku przy ul. Polna Droga 2.
5. Wzięcie udziału w którymkolwiek z wydarzeń objętych niniejszym regulaminem jest
równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku,
głosu i wypowiedzi – w postaci nagrań audiowizualnych i/lub dokumentacji fotograficznej – a
także wykorzystania wszelkich materiałów i utworów, na których zostanie utrwalony
wizerunek uczestnika/uczestniczki w celach niekomercyjnych: promocji i komunikacji,
dokumentacji i archiwizacji, a także ewentualnych rozliczeń z podmiotami publicznymi i
prywatnymi, które dotyczą prowadzenia projektu. Uczestnik/czka powyższej zgody udziela
nieodpłatnie, tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym
również o ewentualne wynagrodzenia, względem uczestnika/czki z tytułu wykorzystywania ich
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w powyżej.
§ 2 Warsztaty sportowe

1. Warsztaty o charakterze sportowym (dalej “Zajęcia”) realizowane w ramach Projektu
odbywają się w plenerze, dwa razy w tygodniu, od 2 czerwca do 30 sierpnia 2022, w
godzinach 16:30-19:30, na terenie świdnickiego Skateparku przy ul. Polna Droga 2.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin lub ich odwołania w trakcie trwania
projektu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
3. W przypadku deszczowej pogody lub niekorzystnej prognozy zajęcia zostaną odwołane i
zrealizowane w innym terminie, o czym Organizator poinformuje na fanpage’u Lato na
podwórku (https://www.facebook.com/latonapodworku).
4. Zajęcia mają charakter otwarty, są bezpłatne i obowiązuje na nich ograniczona liczba miejsc.

5. Udział w zajęciach wymaga zapisów poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniany
każdorazowo na fanpage’u Lato na podwórku (https://www.facebook.com/latonapodworku).
6. W przypadku wolnych miejsc w grupie warsztatowej istnieje możliwość dołączenia przed
rozpoczęciem zajęć pod warunkiem przekazania podpisanej zgody przez rodzica/opiekuna.
7. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat (zwanych dalej łącznie jako
“uczestnicy” lub “uczestniczki”).
8. Zajęcia prowadzone są każdorazowo przez jednego lub dwóch instruktorów/ki przy wsparciu
wolontariuszy/ek, działających w imieniu Organizatora.
9. Organizator zapewnia możliwość wypożyczenia kasku ochronnego oraz wodę do picia.
Uczestnicy/czki są zobowiązani zapewnić sobie niezbędny do udziału w zajęciach sprzęt
sportowy (tj. hulajnoga, deskorolka, rolki, wrotki, rower) oraz ochraniacze.
10. Zajęcia nie mają charakteru opiekuńczo-wychowawczego.
11. W drodze na zajęcia, w trakcie trwania zajęć oraz w drodze powrotnej do domu,
rodzic/opiekun

prawny

ponosi

pełną

odpowiedzialność

za

swoje

dziecko.

Udział

uczestnika/czki w zajęciach prowadzonych przez instruktorów nie zwalnia rodzica/opiekuna z
odpowiedzialności i opieki nad dzieckiem przez cały czas ich trwania.
12. Poprzez udział uczestnika/czki w zajęciach, rodzic/opiekun potwierdza, że jego/jej stan
zdrowia pozwala na aktywne uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, w tym
rozgrzewka, jazda na terenie skateparku, pokonywanie przeszkód, wykonywanie trików na
wybranym sprzęcie.
13. Podczas zajęć każdy uczestnik/czka jest zobowiązany do noszenia na głowie zapiętego
kasku (własnego lub wypożyczonego od Organizatora) oraz zaleca się założenie zestawu
ochraniaczy. Uczestnik/czka, która nie zastosuje się do tego wymogu nie zostanie
dopuszczona do udziału w zajęciach.
14. Żaden z instruktorów prowadzących zajęcia nie ma obowiązku udzielania lekcji każdemu kto
tego zażąda.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników/czki na
zajęcia, za ich uszkodzenia jak i zagubienia.

§ 3 Obowiązki uczestnika/czki i rodzica/opiekuna
1. W celu wzięcia udziału w zajęciach uczestnik/czka jest zobowiązany wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny na profilu Organizatora na Facebooku.
2. Uczestnik/czka, aby wziąć udział w zajęciach zobowiązana jest przekazać prowadzącemu
podpisaną zgodę rodzica/opiekuna, według wzoru przesłanego przez Organizatora na adres
mailowy podany w zgłoszeniu.
3. Dokonanie zgłoszenia Uczestnika na zajęcia w ramach projektu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach o charakterze
informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej www.ladnehistorie.pl oraz na
Facebooku i Instagramie Organizatora.

4. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a uczestniczyć w zajęciach zgodnie z instrukcjami osoby
prowadzącej

zajęcia,

z

zachowaniem

zasad

bezpieczeństwa,

kultury

osobistej

i

poszanowaniem mienia.
5. Osoba

prowadząca

zajęcia

ma

prawo

odmówić

udziału

w

kolejnych

zajęciach

uczestnikowi/czce, która nie przestrzega regulaminu.
6. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich
informacji o dziecku mogących mieć wpływ na jego/jej udział w zajęciach.
7. Organizator ani instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie krzywdy wynikające z
niedostosowania się klienta lub uczestnika zajęć do Regulaminu oraz zasad wprowadzonych
na zajęciach przez instruktora.
8. Uczestnicy/czki zajęć mają obowiązek dbania o czystość na terenie skateparku i jego
obrębie.

§ 4 Zasady korzystania ze skateparku
1. Obiekt

jest

niedozorowany,

korzystanie

ze

skateparku

odbywa

się

na

własną

odpowiedzialność.
2. Za wypadki na terenie skateparku odpowiedzialność ponosi korzystający.
3. Od osób korzystających ze skateparku wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
4. Osoby, które nie ukończyły 12 roku życia mogą korzystać ze skateparku wyłącznie pod
opieką rodzica/opiekuna.
5. Zabrania się:
-

woskowania elementów skateparku

-

przeszkadzania osobom jeżdżącym

-

chodzenia, biegania po konstrukcjach i terenie skateparku

-

przebywania w strefie najazdów i zeskoków

-

wprowadzenia psów i innych zwierząt

-

zaśmiecania terenu skateparku

-

spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych

-

palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów

-

wnoszenia napojów w szklanych pojemnikach

§ 5 Postanowienia końcowe
6. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników
projektu, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
7. Organizator na bieżąco monitoruje aktualne wytyczne dotyczące obostrzeń związanych z
pandemią COVID-19 i stosuje wymagane środki ostrożności podczas realizacji projektu.

8. Organizator utrwala przebieg zajęć sportowych na Skateparku na całym jego terenie dla
celów dokumentacji oraz promocji projektu Organizatora. Dane osobowe w zakresie
wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na
stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Organizatora i podmiotów
współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach.
9. Projekt nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.ladnehistorie.pl.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym
niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2.06.2022 r. do 30.08.2022 r.
14. Udział w projekcie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i znajomością jego
zapisów.

