
 
 

 

Regulamin zawodów VOLT IN THE BOAT 28-30.01.2022 

1. Organizator: Wild Roots sp. z o.o., ul. Kryniczna 30 m.4, 03-934 Warszawa, NIP: 
7272834421 

 
2. Cel zawodów: Popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki, współzawodnictwo i 
integracja środowiska wspinaczkowego  

3. Uczestnictwo: W zawodach VOLT IN THE BOAT mogą uczestniczyć wszystkie osoby, 
które: - zapoznały się i akceptują treść niniejszego Regulaminu Zawodów - zapoznały się i 
akceptują treść Regulaminu Obiektu Organizatora, na którym rozgrywane są zawody - uiściły 
opłatę startową poprzez competit.pl, posiadają ubezpieczenie i brak przeciwskazań 
zdrowotnych do uprawiania wspinaczki  

4. Harmonogram i miejsce rozegrania zawodów: 
Miejsce rozegrania zawodów: VOLT Boulderownia LDZ, ul. Siedlecka 3A, 93-138 Łódź 
 

HARMONOGRAM: 

piątek 28.01.2022 

• grupa 01: 15:00 - 17:15 
• grupa 02: 17:30 - 19:45 
• grupa 03: 20:00 - 22:15  

sobota 29.01.2022 

• grupa 04: 08:00 - 10:15 
• grupa 05: 10:30 - 12:45 
• grupa 06: 13:00 - 15:15 
• grupa 07: 15:30 - 17:45 
• grupa 08: 18:00 - 20:15 
• grupa 09: 20:30 - 22:45  

Niedziela 30.01.2022 

• grupa 10: 09:00 - 11:15 
• grupa 11: 11:30 - 13:45 

 
• FINAŁ  17:00 - 21:00 

6. Sposób przeprowadzenia eliminacji: Zawody rozgrywane są w formule Flash Punkty 
przyznawane są za Top i Zone. Zawodnicy rywalizują na 30 ułożonych boulderach. W każdej 
grupie zawodnicy mają określony przedział czasowy na rywalizację (2 godziny i 15 minut) 
Zawodnicy sami wypełniają swoje karty startowe. Każdy z boulderów punktowany jest 
identycznie (1pkt za osiągnięcie Zone lub 3 pkt za osiągnięcie TOP) O wyniku decyduje 
suma zdobytych punktów (dopuszcza się przyznanie miejsc ex aequo) O dopuszczeniu do 
Finału decyduje łączna suma zdobytych punktów. W sytuacjach spornych decyduje 



 
 

 

organizator. Finał zostanie rozegrany w formule pucharowej zgodnie z aktualnymi przepisami 
IFSC. 

7. Opłata startowa: Opłata startowa wynosi 70 zł brutto bez koszulki i 80 zł brutto wraz z 
pakietem zawierającym koszulkę reklamową organizatora. Opłaty rejestracyjnej dokonuje się 
za pośrednictwem strony internetowej. Składając zamówienie za pośrednictwem strony 
internetowej zawodnik dokonuje wyboru daty, godziny startu i sposób płatności. 
Zobowiązany jest ponadto zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu. Dokonując 
płatności on-line zawodnik wykupuje prawo wstępu i startu w czasie dokładnie oznaczonej 
grupy. Uczestnik w fazie zapisów może dokonać płatności on-line. Udana transakcja 
gwarantuje miejsce w grupie, zawieszenie lub rezygnacja z płatności oznacza zwolnienie 
zarezerwowanego miejsca po upływie 24 godzin od zapisu on-line. Opłata startowa i 
poprawne zapisanie się na zawody upoważnia do odbioru karty startowej, startu w zawodach 
i wejścia na obiekt. Ceną obowiązującą obie strony jest cena wskazana w systemie w 
momencie rezerwacji jako cena zakupu biletu.  

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. kupującemu 
bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż 
prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, 
wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 
świadczenia usługi. Płatności online obsługuje serwis Przelewy24.pl, prowadzony przez 
firmę PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87.  

Po poprawnym dokonaniu płatności nabywca otrzyma email potwierdzający płatność.  

8. Reklamacje: Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w 
niniejszym Regulaminie adresy Organizatora. Organizator ustosunkuje się do żądania 
reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym 
terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione 

Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje PayPro S.A. W przypadku płatności kartą zwroty 
środków następują na rachunek karty. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności 
za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia, niemożność dokonania zapłaty 
spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e- mail podanym przez klienta, 
problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które nie ma wpływu.  

9. Nagrody: Pula nagród zostanie podana przed rozpoczęciem zawodów. O szczegółowych 
nagrodach finaliści zostaną poinformowani przed finałem. 

10. Działalność medialna: Organizatorzy VOLT IN THE BOAT zastrzegają sobie prawo do 
publikacji imion, nazwisk i podobizn zwycięzców na swojej stronie internetowej lub za 
pośrednictwem innych mediów do celów informacyjnych. Przystępując do zawodów VOLT IN 
THE BOAT uczestnik wyraża zgodę na swoje zaangażowanie w działalność medialną lub 
inną działalność promocyjną dotyczącą cyklu zawodów VOLT IN THE BOAT oraz 
pozostałych wydarzeń i działań organizatora.  

11. Ryzyko startu: Wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub 
życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych. Każdy uczestnik bierze udział w 
zawodach na własne ryzyko. Wszyscy uczestnicy winni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych 
wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do 
uprawiania wspinaczki sportowej. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia 
organizatorom oświadczenia od rodziców o zezwoleniu na start. Zezwolenie to traktowane 



 
 

 

jest jako zgoda na warunki niniejszego konkursu zawarte w Regulaminie. W celu 
minimalizowania ryzyka wypadku zaleca się schodzenie z boulderów.  

12. Polityka prywatności  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:  

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Wild Roots sp. z o.o., ul. Kryniczna 30 
m.4, 03-934 Warszawa, NIP: 7272834421 adres email: LDZ@voltboulderownia.pl, zwana 
dalej ADMINISTRATOREM 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO 
w celu świadczenia usługi przez ADMINISTRATORA 

2. wykonania ciążących na ADMINISTRATORZE obowiązków prawnych, wykrywania 
nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, 
marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji 
wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, 
rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.  

3. ADMINISTRATOR jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych 
podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami ) oraz instytucjom państwowym 
w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych. 

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom 
ADMINISTRATORA (m.in. firmie obsługującej oprogramowanie obiektu, 
pracownikom ADMINISTRATORA – celem prawidłowego wykonania usługi,, firmie 
księgowej obsługującej ADMINISTRATORA – do celów podatkowych. Dane zostaną 
przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 
zawartej pomiędzy ADMINISTRATOREM a Podwykonawcami ADMINISTRATORA. 
Ponadto administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych 
osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na 
żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.  

4. ADMINISTRATOR przekaże PODWYKONAWCOM tylko niezbędne dane, konieczne 
do wykonania określonych usług 

5. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. 
Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, 
gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy 
realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby 
poza obszarem EOG.  

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i 
rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałaniu oszustwom.  

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, 
posiadasz prawo 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do uzyskania od administratora 
danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo 



 
 

 

uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji: – informacji 
o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – informacji o kategoriach 
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora; – informacji o 
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane 
osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane; – informacji o możliwości 
skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a 
także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw; – informacji o prawie do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

b) prawo do sprostowania danych osobowych: prawo do żądania od administratora 
niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe 
oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych: prawo do żądania od administratora 
niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator 
ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, 
że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: – dane osobowe nie są już 
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; – cofnął 
Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – Pani/Pana dane 
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; – Pani/Pana dane osobowe 
muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest 
możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy 
administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego 
przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie 
przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń przez administratora;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: prawo do żądania 
od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 
następujących przypadkach: – gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych 
osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający 
sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych; – gdy przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani 
usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 
wykorzystania; – gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych 
do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z 
wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego;  

e) prawo do przenoszenia danych: ma prawo Pani/Pan do otrzymania w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz 
żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli 
jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić 
dostarczone przez Panią/ Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki: – 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów 
papierowych; – dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 
Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa 
i wolności innych osób;  

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo w 
dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie 



 
 

 

uzasadnionym interesie administratora danych. Administrator danych nie może w 
dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, 
chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych 
osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan również prawo do 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym 
momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby 
marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie 
przysługuje w przypadku, gdy: – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody; – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, 
której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 
zawarciem umowy z administratorem danych; – przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.  

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący 
sposób:  

a) pisemnie na adres: Wild Roots sp. z o.o., ul. Kryniczna 30 m.4, 03-934 Warszawa, 
NIP: 7272834421 

b) drogą elektroniczną na adres: LDZ@voltboulderownia.pl  

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 
ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:  

a) pisemnie na adres: Wild Roots sp. z o.o., ul. Kryniczna 30 m.4, 03-934 Warszawa, 
NIP: 7272834421 

b) drogą elektroniczną na adres: LDZ@voltboulderownia.pl  

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH?  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w 
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, 
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z ADMINISTRATOREM 
umowy o świadczenie usług oferowanych przez ADMINISTRATORA, a także w 
zakresie niezbędnym do podjęcia przez ADMINISTRATORA działań na Twoje 
żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ADMINISTRATORA 
ciążącego na ADMINISTRATORZE obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich 
danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie 



 
 

 

Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych 
osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie 
Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach 
marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 
odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi ADMINISTRATOROWI 
informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.  

10. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący 
przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę. 

13. Zmiany w regulaminie: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści 
Regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu. 
Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie wydarzenia pod adresem: 
https://www.facebook.com/voltboulderowniaLDZ 

 


