REGULAMIN WYDARZENIA „SPOTKANIE DZIECI ZE SPORTOWCAMI”
W KOMPLEKSIE BIUROWYM ALCHEMIA („Regulamin”)
§1
Cele Wydarzenia
Celem Wydarzenia, realizowanego w ramach TORUS LINK, jest:
a) Zaprezentowanie dzieciom i młodzieży różnych dyscyplin sportowych.
b) Rozwój zainteresowań rekreacją fizyczną wśród dzieci i młodzieży.
c) Promocja sportu jako sposobu na wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu rodzica z
dzieckiem.
§2
Organizator Wydarzenia
Organizatorem Wydarzenia jest firma deweloperska Torus sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w
Gdańsku (dalej również: „Torus” lub „Organizator”).
Osobą kontaktową w kwestiach Wydarzenia po stronie firmy Torus jest Monika Brzozowska,
e-mail: mbrzozowska@torus.pl, numer telefonu 601 993 950.
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§3
Założenia organizacyjne
Wydarzenie organizowane przez Torus jest wydarzeniem, realizowanym w ramach
TORUS LINK rekreacyjno - sportowym o nazwie i temacie przewodnim „Spotkanie
dzieci ze sportowcami” (dalej również: „Wydarzenie”).
Wydarzenie organizowane jest dla dzieci i młodzieży w wieku 1-14 lat.
Termin i Miejsce Wydarzenia:
Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r., rozpocznie o godzinie 14:00 i trwać
będzie do godziny 18:00.
W ramach Wydarzenia Organizator planuje spotkanie ze sportowcami w formie
podchodów dla dzieci od 5 roku życia, a dla dzieci w wieku 1-4 lat strefę malucha.
Starty podchodów odbywają się co 15 minut od 14:15 do 16:30 włącznie. Przejście
przez dzieci całej trasy trwa max. 1,5h.
Teren Wydarzenia obejmuje biurowiec ARGON znajdujący się przy al. Grunwaldzkiej
415, w tym: recepcję budynku, klatkę schodową, windy, siódme piętro budynku, biuro
TORUS na 11 piętrze, restaurację Officyna i ENJOY na parterze budynku.
Uczestnicy Wydarzenia. Zgoda na udział:
W Wydarzeniu mogą brać udział dzieci i młodzież wyłącznie po udzieleniu zgody
rodzica/opiekuna prawnego. Udzielenie zgód na udział w Wydarzeniu (zał. nr 1.
Oświadczenie) oraz na postanowienia Regulaminu jest bezwzględnym warunkiem
udziału dziecka w Wydarzeniu.
Każdy rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek zarejestrowania się i wypełnienia
formularza w recepcji Wydarzenia, mieszczącej się w biurze TORUS, na 11 piętrze
budynku ARGON.
Uczestnictwo w Wydarzeniu dziecka do lat siedmiu wymaga stałej obecności
rodzica/opiekuna prawnego przy dziecku, również w trakcie podchodów.
Rodzic/opiekun prawny może wziąć udział w aktywnościach na trasie Wydarzenia.
Dzieci od ósmego roku życia mogą wziąć udział w Wydarzeniu bez koniecznej stałej
obecności rodzica/opiekuna prawnego przy dziecku, lecz za jego zgodą i przy
zapewnieniu obecności rodzica/opiekuna prawnego na terenie kompleksu biurowego
ALCHEMIA.
Rodzic/opiekun prawny, podpisując Oświadczenie (zał. 1) wyraża zgodę na udział
dziecka w Wydarzeniu i przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo dziecka w
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Wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego
dziecka.
Obecność animatora nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z pełnej
odpowiedzialności za dziecko.
Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania
się do zaleceń i wskazówek przedstawicieli Organizatora w dniu Wydarzenia.
W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka przedstawiciele Organizatora mogą
poprosić o dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka.
Dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału
w Wydarzeniu.
Każde dziecko otrzyma poczęstunek w trakcie trwania Wydarzenia oraz pakiet
startowy. Jeśli dziecko jest uczulone na jakiś produkt żywieniowy, rodzic/opiekun
prawny, ma bezwzględny obowiązek poinformowania o tym fakcie obsługi
Wydarzenia, jak również zapoznania się ze składnikami poczęstunku i zapewnienia, by
dziecko uczulone nie miało kontaktu z alergenem.

§4
Postanowienia końcowe
a) Biorąc udział w Wydarzeniu, rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć
z Wydarzenia na stronie internetowej www.torus.pl, w mediach społecznościowych
Alchemii i Torusa utrwalających wizerunek zarówno dziecka jak i rodzica/ opiekuna
prawnego uczestniczącego w Wydarzeniu.
b) Regulamin niniejszego Wydarzenia będzie dostępny w siedzibie Torus i zostanie
przesłany do osób zgłaszających udział dziecka/dzieci w Wydarzeniu również mailowo.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do:
i. zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
Wydarzenie,
ii. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
OŚWIADCZENIE
Działając jako rodzic/opiekun prawny1 ……………………………………………………………….
(„Dziecko”), niniejszym:
1. Wyrażam zgodę na udział Dziecka w Wydarzeniu pod nazwą: „Spotkanie dzieci ze
sportowcami” („Wydarzenie”) organizowanym przez Torus Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315222
(„Organizator”);
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wydarzenia i akceptuję jego treść
oraz wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa Dziecka w Wydarzeniu;
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora (jako administratora
danych): (i) danych osobowych Dziecka w zakresie imienia i nazwiska, wieku, wizerunku
oraz (ii) moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email, wizerunku, w celu realizacji postanowień Regulaminu i organizacji Wydarzenia, przy
czym dane osobowe, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, zwane będą dalej łącznie
„Danymi Osobowymi”.
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową od Organizatora dot.
Wydarzenia.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego oraz Dziecka w
związku z prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z przeprowadzenia Wydarzenia.
6. Oświadczam, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej, za którą biorę pełną odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w tego typu imprezie rekreacyjno - sportowej.
Informacje dodatkowe:
Imię i nazwisko dziecka:

...............................................................................................................
Data urodzenia:

...............................................................................................................
Adres zamieszkania:
...............................................................................................................
Imię /imiona, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
................................................................................................................
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego :

...............................................................................................................
Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.
...............................................................................................................
(data, podpis)

1

Niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Działając jako rodzic/opiekun prawny2 ……………………………………………………………….
(„Dziecko”), niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji Wydarzenia
i uczestnictwa w Wydarzeniu,
2. przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem udzielenia informacji o Wydarzeniu
i uczestnictwa w Wydarzeniu,
3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia 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, i
zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z
dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) (dalej: RODO) i
zgodnie z tymi przepisami,
4. przysługuje mi prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
5. Dane Osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich przedawnienia,
6. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu,
7. przysługuje mi prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych
Osobowych, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją,
8. Dane Osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w którym wyrażona została zgoda na przetwarzanie Danych
Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.

……………………………………………………………..
(data, podpis)

2

Niepotrzebne skreślić

Strona 4 z 4

