
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu 
TRYBAŃSKI BASKET DAY 

 
1.  Organizatorem imprezy „TRYBAŃSKI BASKET DAY” jest Fundacja Cezarego Trybańskiego 
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: 0000807583, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Uczestnikami wydarzenia, zwanymi dalej: „Uczestnikami” mogą być, osoby w wieku od lat 
7 do lat 14 wraz z rodzicem, dziadkiem, babcią, ciocią, wujkiem lub opiekunem prawnym. 
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
4. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać rejestracji poprzez formularz dostępny na 
fundacjatrybanskiego.pl 
6. Uczestników obowiązują buty sportowe z miękką podeszwą. 
7. Opiekunowie oświadczają, że dziecko nie posiada żadnych przeciwskazań lekarskich 
uniemożliwiających udział w treningu. 
8. Osoba dorosła oświadcza, że nie posiada przeciwskazań lekarskich uniemożliwiających 
udział w treningu. 
9. Opiekunowie proszeni są o wcześniejsze mailowe informowanie o nieobecności na 
wydarzeniu. 
10. Zasady porządkowe obowiązujące podczas zajęć: 
- każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu 
-każdy Rodzic/Opiekun Prawny biorący udział w zajęciach powinien zapoznać się z treścią 
niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w zajęciach oznacza zaakceptowanie postanowień 
Regulaminu. 
11. Zasady porządkowe obowiązujące podczas zajęć: 
-zajęcia mają charakter otwarty. 
- prawo wstępu maja wszystkie chętne zgłoszone osoby do wykorzystania limitu 120 osób. 
-wstęp na zajęcia jest bezpłatny 
- osoby małoletnie uczestniczą w zajęciach na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych). 
- Uczestnicy zajęć oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązane są 
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych 
na tej imprezie. 
- Uczestnicy zajęć oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, musza 
stosować się do zaleceń przedstawicieli organizacji oraz służb porządkowych, mających na 
celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 
- Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające 
porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania zajęć. 
- Uczestnicy zajęć są zobowiązaniu do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji 
technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu. 
- Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy uczestnik zajęć 
wyrządzi szkodę osobom trzecim, Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem 
osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego 
Trybański Basket Day. 
- Organizator zapewnia pomoc przedmedyczna 

https://fundacjatrybanskiego.pl/


12. Zakazuje się: 
-niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 
znajdującego się na terenie imprezy. 
- jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania 
jakichkolwiek przedmiotów, 
-wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, 
- palenia tytoniu 
- przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się  na terenie obiektu, 
13. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 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 /Dz. Urz. UE.L nr 
119 („RODO”) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do organizacji zapisów, kontaktu z 
Uczestnikami i realizacji wydarzenia. 
14. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu wyrażą zgodę na użycie ich wizerunku w trakcie 
trwania imprezy w związku z relacjami medialnymi z wydarzenia. 
 

 


