
Regulamin imprezy niemasowej 

IPW FEST 2022 
 

 

Rozdział I  

Zakres obowiązywania 
 

§ 1 

 

1. Wprowadza się Regulamin Imprezy niemasowej IPW FEST 2022, zwany dalej Regulaminem. 

2. IPW FEST 2022 jest niemasową Imprezą wspinaczkową organizowaną pod brandem 

Integrowanie Przez Wspinanie. 

3. Właścicielem brandu Integrowanie Przez Wspinanie jest firma TRICAMP Paweł Zieliński z siedzibą 

w Krakowie, ul. Leona Petrażyckiego 53e, kod pocztowy 30-399 Kraków, NIP: 6762543038, 

REGON: 369208022, zwana dalej Organizatorem.  

4. Niemasowa impreza wspinaczkowa IPW FEST 2022, zwana dalej Imprezą, odbywa się w dniach  

20-22 maja 2022 r. w Dolinie Będkowskiej.  

5. Terenem Imprezy jest teren prywatny Organizatora oraz Gospodarstwa Agroturystycznego 

„Brandysówka”. 

6. Celem Imprezy jest promowanie wspinaczki, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego 

oraz integracja środowiska wspinaczkowego. 

7. Osoba obecna na terenie Imprezy może posiadać status: Uczestnika, Wolontariusza, Gościa, 

Wystawcy oraz Instruktora. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich tych osób. 

8. Każdorazowo ilekroć w Regulaminie mowa o Uczestniku, zapisy te dotyczą także Wolontariuszy, 

Gości, Wystawców i Instruktorów, chyba że odrębne Regulaminy bądź Umowy stanowią inaczej. 

9. Regulacje zawarte w niniejszym Regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi. 

 

 

Rozdział II 

Warunki uczestnictwa w Imprezie 
 

§ 2 

 

1. Uczestnik ma prawo do korzystania z elementów programu Imprezy, na jakie opiewa jego bilet. 

2. Dostępne są następujące rodzaje biletów:  

 

 

Karnet FULL 159 zł 

Dwa noclegi na polu namiotowym, wszystkie warsztaty otwarte, prelekcje, wykłady, 

projekcje filmów, piątkowy koncert i sobotnia impreza pod Dupą Słonia, zjazd tyrolką. 

 

Karnet Sobota 99 zł 

Nocleg na polu namiotowym z soboty na niedzielę, odbywające się w sobotę warsztaty 

otwarte, prelekcje, wykłady, projekcje filmów, sobotnia impreza pod Dupą Słonia. 

 

Karnet Niedziela 59 zł 

Odbywające się w niedzielę warsztaty otwarte, prelekcje, wykłady, projekcje filmów.  



Pakiet imprezowicza piątek  30 zł 

Piątkowy koncert muzyki na żywo pod Dupą Słonia,  

nocleg na polu namiotowym z piątku na sobotę. 

 

Pakiet imprezowicza sobota 30 zł 

Sobotnia impreza „Miękkie Lądowanie” pod Dupą Słonia,  

nocleg na polu namiotowym z soboty na niedzielę. 

 

Warsztaty praktyczne w skałach z instruktorem PZA 20 zł 

Wstęp na warsztat praktyczny w skałach w sobotę lub niedzielę,  

wypożyczenie sprzętu na czas wybranego warsztatu. 

 

Zjazd tyrolką dla posiadacza Karnetu Sobota lub Niedziela 10 zł 

Zjazd tyrolką dla pozostałych osób 20 zł 

Integrowanie Przez Bieganie - IPB 2022 

Bieg Bez Przeszkód – 5 km 60 zł 

Bieg Dwóch Dolin – 10 km  45 zł 

Pakiet startowy, elektroniczny pomiar czasu, pamiątkowy medal na mecie, depozyt, 

zabezpieczenie medyczne, dostęp do sanitariatów z prysznicami. 

 

IPW Kids 

Open 312 zł 

Dwa noclegi na polu namiotowym, przekąski w czasie zajęć, piątkowe ognisko 

integracyjne, pełny program zajęć w sobotę i niedzielę, w tym zajęcia wspinaczkowe, 

opieka tutorów i instruktorów wspinania w czasie zajęć, pamiątkowy gadżet, 

ubezpieczenie NNW. 

 

Sobota 212 zł 

Nocleg na polu namiotowym, przekąski w czasie zajęć, piątkowe ognisko integracyjne, 

pełny program zajęć w sobotę, w tym zajęcia wspinaczkowe, opieka tutorów i 

instruktorów wspinania w czasie zajęć, pamiątkowy gadżet, ubezpieczenie NNW. 

 

Niedziela 125 zł 

Pełny program zajęć w niedzielę, w tym zajęcia wspinaczkowe, przekąski w czasie zajęć, 

opieka tutorów i instruktorów wspinania w czasie zajęć, pamiątkowy gadżet, 

ubezpieczenie NNW. 

 

Baby 37 zł 

Dwugodzinne warsztaty dla dzieci z rodzicami w kawiarni Kids Cafe: 

zajęcia sensoryczne z użyciem naturalnych materiałów, mikrowyprawa do lasu. 

 

Rock Mum/Rock Dad 50 zł 

Warsztaty wspinaczkowe dla rodziców małych dzieci.  

W czasie warsztatów animator będzie sprawował opiekę nad najmłodszymi. 

 

 

3. Prawo zakupu biletu na warsztaty praktyczne w skałach mają jedynie posiadacze Karnetów 

FULL, Karnetów Sobota lub Niedziela. 

4. Formularz zgłoszeniowy umożliwia także zakup pamiątkowej koszulki festiwalowej w cenie 20 zł.  

5. Organizator nie gwarantuje możliwości zakupu koszulki na miejscu Imprezy dla osób, które nie 

zamówiły jej przez formularz.   

6. Bilety „Pakiet imprezowicza piątek” i „Pakiet imprezowicza sobota” będzie można zakupić na 

miejscu w dniu imprezy w cenie 40 zł.  



7. Bilety na Warsztaty praktyczne w skałach z instruktorem PZA będzie można zakupić na miejscu  

w dniu imprezy, pod warunkiem wolnych miejsc, w cenie 30 zł.  

 

 

§ 3 

Zniżki i bilety ulgowe 

 

8. Dla Uczestników IPW FEST 2022 obowiązuje rabat 20% przy zapisie dziecka na IPW Kids.  

W celu odebrania rabatu należy zaznaczyć odpowiednią opcję formularzu zgłoszeniowym  

dziecka.  

9. Bilet ulgowy ze zniżką 20% przysługuje: 

- członkom Klubu Wysokogórskiego Sakwa; 

- absolwentom kursów skałkowych Szkoły Wspinania „Tricamp”; 

- mieszkańcom gminy Wielka Wieś. 

10. Aby odebrać kod rabatowy należy skontaktować się z Organizatorem (kontakt@ipw.info.pl).  

11. Instruktorzy PZA mogą uczestniczyć w Imprezie bezpłatnie. W celu zgłoszenia udziału jako 

Uczestnik należy skontaktować się z Organizatorem (kontakt@ipw.info.pl). 

12. Zniżki nie obowiązują na warsztaty praktyczne w skałach oraz na koszulki festiwalowe.  

 

 

§ 4 

Rejestracja i uczestnictwo w Imprezie 

 

1. Każda osoba zgłaszająca się na Imprezę oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż wspinaczka jest 

zaliczana do sportów niebezpiecznych, jej uprawianie stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia dla 

osoby wspinającej się lub osób postronnych (szczególnie w przypadku nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa), oraz że nie będzie wnosić do organizatora roszczeń w przypadku kontuzji. 

2. Uczestnikiem jest każda osoba, która: 

- zarejestrowała się poprzez formularz dostępny tutaj: https://competit.pl/zgloszenie/5142/  

- uiściła opłatę za uczestnictwo w kwocie odpowiadającej wybranemu przez siebie biletowi; 

- w dniu przybycia na Imprezę dokonała rejestracji w Biurze Imprezy (znajdującym się przy 

schronisku Brandysówka), wymieniając bilet na stosowny identyfikator (opaskę).  

Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków jest równoznaczny z rezygnacją z udziału        

w Imprezie.  

3. Zgłoszenie się na Imprezę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nie występują 

przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania wspinaczki (w tym urazy kręgosłupa, epilepsja, silne 

zawroty głowy, paniczny lęk wysokości, nieleczone nadciśnienie tętnicze lub poważne choroby 

serca). 

4. Rejestracji na Imprezę może dokonać samodzielnie osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

Imprezy, tj. 20 maja 2022 r. ukończyła 16 lat.  

5. Osoba, która najpóźniej do dnia rozpoczęcia Imprezy, tj. 20 maja 2022 ukończyła 16, ale nie 

ukończyła 18 lat, musi posiadać i dostarczyć do Biura pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna 

prawnego na udział w Imprezie. Wzór zgody dostępny jest tutaj:  

     https://drive.google.com/file/d/12uGd4hgYDqwfGxCZGpwJJpdi90oK0k-2/view?usp=sharing. 

6. Małoletni, którzy nie ukończyli 16 lat mogą zostać zarejestrowani wyłącznie przez osobę 

pełnoletnią przez formularz zgłoszeniowy IPW Kids.  



7. Zgłoszenie na Imprezę małoletniego, który nie ukończył 16 lat, jest równoznaczne  

z oświadczeniem, iż nie występują u niego przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania 

wspinaczki (w tym urazy kręgosłupa, epilepsja, silne zawroty głowy, paniczny lęk wysokości, 

nieleczone nadciśnienie tętnicze lub poważne choroby serca). 

8. Osoba zapisująca i/lub przyprowadzająca małoletniego na IPW Kids nie musi być jego rodzicem 

ani opiekunem prawnym, musi jednak posiadać i dostarczyć w dniu przyjazdu na Imprezę do 

Biura IPW Kids stosowne upoważnienie (wzór upoważnienia udostępnia Organizator IPW 

Kids). 

9. Osoba pełniąca w czasie trwania Imprezy opiekę nad małoletnim poniżej 16 lat ma obowiązek 

przyprowadzać i odbierać go w ustalonych godzinach, w przeciwnym wypadku może zostać 

naliczona dodatkowa opłata za opiekę indywidualną.  

10. Umożliwienie Uczestnikowi korzystania z atrakcji przewidzianych programem Imprezy oraz 

pozostania na terenie Imprezy leży w gestii Organizatora. 

11. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dalszej organizacji Imprezy. Organizator 

oświadcza, że dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO. 

 

 

§ 5 

Dostępność 

 

1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność każdego z elementów imprezy 

dla osób, które posiadają diagnozę o zaburzeniu rozwojowym (spektrum autyzmu, zespół 

Aspergera, zespół Downa itp.) lub  orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej. 

W celu zapewnienia dostępności i dostosowania formy zajęć po zgłoszeniu obligatoryjny jest 

kontakt z Koordynatorem (sprawnewspinanie@gmail.com). 

2. Osoby wymienione w § 5 pkt 1. oraz ich opiekunowie powinni pamiętać, iż Impreza ma charakter 

wspinaczkowy, odbywa się na wolnym powietrzu, na terenie parku krajobrazowego,  

w naturalnych formach terenu z ograniczoną infrastrukturą. W przypadku niepewności co do 

dostępności zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem przed dokonaniem zgłoszenia.  

3. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych muszą posiadać pisemną zgodę na udział 

w Imprezie podpisaną przez przedstawiciela ustawowego. Wzór zgody dostępny jest tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1Cve3fvHmnuc73GVHA8nfHvMFoOQNvy7_/view?usp=sharing 

4. Zapisując się na Imprezę, Uczestnik deklaruje, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

uprawiania sportów wysiłkowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Organizator zaleca 

poddać się wcześniejszym badaniom lekarskim stwierdzającym dobry stan zdrowia i brak 

przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki.  

5. Odpowiedzialność za niewykonanie badań, wynikające z tego konsekwencje prawne, kontuzje 

lub wypadki ponosi Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie prawni. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w Imprezie osób chorych oraz skutki owych 

wypadków przed, w czasie oraz po zakończeniu Imprezy. 

 

 



§ 6 

Przebywanie na terenie Imprezy 

 

1. Po przybyciu na teren Imprezy należy niezwłocznie udać się do Biura, aby dokonać rejestracji         

i odebrać pakiet startowy. 

2. Uczestnik może przebywać na terenie Imprezy i korzystać z atrakcji przewidzianych jej 

programem, na które opiewa jego bilet, pod warunkiem, że: 

- posiada przy sobie i na prośbę osób upoważnionych przez Organizatora okaże otrzymany przy 

rejestracji identyfikator (opaskę); 

- zachowuje się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagraża 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Imprezy; 

- nie narusza przepisów prawa, przepisów przeciwpożarowych, postanowień niniejszego 

Regulaminu, regulaminów poszczególnych części Imprezy (IPW Kids, IPB, tyrolki i innych) oraz 

regulaminów obiektów, na których odbywa się Impreza; 

- przestrzega przyjętych w środowisku wspinaczkowym ogólnych zasad i dobrych obyczajów; 

- zachowuje się kulturalnie, szczególnie w porze nocnej, tj. tak, aby nie było to uciążliwe dla osób 

trzecich, w tym okolicznych mieszkańców. 

 

 

§ 7 

Rezygnacja z udziału w Imprezie 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Imprezie po dokonaniu opłaty za uczestnictwo, nie 

przysługuje prawo do jej zwrotu. 

2. Osoba, która zarejestrowała się na Imprezę oraz dokonała opłaty, w przypadku własnej 

rezygnacji może przenieść prawo do udziału na inną osobę najpóźniej do dnia poprzedzającego 

rozpoczęcie Imprezy, tj. 19 maja 2022 (czwartek). Tak przekazany bilet upoważnia nowego 

właściciela do: 

- udziału w atrakcjach, na jakie opiewał bilet oryginalny; 

- odbioru pakietu startowego przewidzianego dla osoby przekazującej prawa (Organizator nie 

gwarantuje możliwości wyboru innego rozmiaru koszulki). 

3. Nie ma możliwości przeniesienia praw do udziału w Imprezie w dniu jej rozpoczęcia. 

4. Aby przenieść prawo do udziału w Imprezie na inną osobę, należy przesłać do Biura Imprezy 

(kontakt@ipw.info.pl) dwie wiadomości e-mail:  

- Ze strony osoby przekazującej: imię i nazwisko oraz imię i nazwisko osoby nabywającej prawa; 

- Ze strony osoby nabywającej: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, miejscowość, data 

urodzenia. W mailu należy zawrzeć adnotację: „Zapoznałem/am się z Regulaminem imprezy 

niemasowej IPW FEST 2022, akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz wyrażam dobrowolną 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

5. Organizator ani Biuro Imprezy nie zajmują się wyszukiwaniem chętnych do nabycia praw oraz 

nie pośredniczą w przekazywaniu opłat między zainteresowanymi stronami. 

 

 



§ 8 

Rezygnacja z udziału w Imprezie w przypadku zachorowania na COVID-19 

 

1. Wyjątkiem od § 7 pkt 1 jest przebywanie w trakcie trwania Imprezy na kwarantannie lub            

w izolacji związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

2. Osoba, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji i chce zwrócić zakupiony bilet, proszona 

jest o kontakt z Biurem Imprezy (kontakt@ipw.info.pl). 

 

 

Rozdział III 

Program Imprezy 
 

 

§ 9 

 

Zgłoszenie się na Imprezę i uiszczenie opłaty za uczestnictwo nie gwarantuje możliwości 

skorzystania ze wszystkich przewidzianych programem atrakcji. W niektórych przypadkach             

o udziale decyduje pojemność pomieszczeń, związana z aktualnymi obostrzeniami epidemicznymi 

(np. prelekcje w „Sosnowej Szopie”) lub kolejność zgłoszeń. 

 

 

§ 10 

Warsztaty praktyczne w skałach 

 

1. Prawo do udziału w warsztatach praktycznych w skałach mają wyłącznie Uczestnicy Imprezy 

posiadający Karnet FULL, Karnet Sobota lub Niedziela.  

2. Udział w warsztatach praktycznych w skałach wiąże się z koniecznością osobnego zgłoszenia 

przez formularz oraz uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł za warsztat (30 zł w dniu imprezy, pod 

warunkiem wolnych miejsc).  

Zapisy na warsztaty sobotnie tutaj: https://competit.pl/zgloszenie/8228/.  

Zapisy na warsztaty niedzielne tutaj: https://competit.pl/zgloszenie/4932/.  

3. Uczestnik może zgłosić się na maksymalnie dwa warsztaty praktyczne w skałach. Każde kolejne 

zgłoszenie będzie usuwane przez Organizatora bez konieczności powiadomienia Uczestnika. 

4. W interesie Uczestnika leży sprawdzenie miejsca, w którym odbywają się warsztaty, na które się 

zgłosił oraz zweryfikowanie, czy ich godziny nie pokrywają się. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach praktycznych po dokonaniu opłaty, nie 

przysługuje prawo do jej zwrotu. 

6. Osoba, która zgłosiła się na warsztaty praktyczne w skałach, w przypadku własnej rezygnacji 

może przenieść prawo do udziału na inną osobę najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie 

Imprezy, tj. 19 maja 2022 (czwartek). 

7. Nie ma możliwości przeniesienia praw do udziału w warsztatach w dniu rozpoczęcia Imprezy. 

8. Aby przenieść prawo do udziału w warsztatach na inną osobę, należy przesłać do Biura Imprezy 

(kontakt@ipw.info.pl) wiadomość e-mail zawierającą w treści imię i nazwisko osoby przenoszącej 

oraz imię i nazwisko osoby nabywającej prawa, z zastrzeżeniem, iż osoba nabywająca prawa 

musi być posiadaczem Karnetu FULL, Karnetu Sobota lub Niedziela. 

9. Organizator ani Biuro Imprezy nie zajmują się wyszukiwaniem chętnych do nabycia praw oraz nie 

pośredniczą w przekazywaniu opłat między zainteresowanymi stronami. 



§ 11 

IPW Kids 

 

1. Organizatorem strefy dla dzieci i młodzieży IPW Kids jest Magdalena Maria Sromek Animatu,      

ul. Wiesławów 11, 42-436 Złożeniec, NIP: 5512630706. 

2. IPW Kids posiada odrębny, szczegółowy regulamin, który określa warunki uczestnictwa oraz 

wysokość opłat za uczestnictwo. 

3. Na IPW Kids można zgłosić dziecko niezależnie od dokonania własnego zgłoszenia na IPW FEST. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj: https://competit.pl/zgloszenie/7849/.  

4. Po przybyciu na teren Imprezy i dokonaniu własnej rejestracji, Uczestnik wraz z dzieckiem 

powinien niezwłocznie udać się do Biura IPW Kids, aby zarejestrować dziecko, odebrać jego 

pakiet startowy oraz stosowny identyfikator. 

5. IPW Kids pracować będzie z uwzględnieniem podziału na grupy, z programem dostosowanym do 

wieku uczestników. Program i szczegółowe informacje dostępne są u organizatora IPW Kids oraz 

na stronie: http://www.animatu.pl/eventy/.  

 

 

§ 12 

IPB 

 

1. Bieg górski Integrowanie Przez Bieganie posiada odrębny, szczegółowy regulamin, który określa 

warunki uczestnictwa oraz wysokość opłat za uczestnictwo. 

2. Zgłoszenia na IPB są otwarte dla wszystkich chętnych i odbywają się przez osobny formularz 

zgłoszeniowy dostępny tutaj: https://competit.pl/zgloszenie/0197/. 

3. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie (18 lat ukończone najpóźniej w dniu 

21.05.2022). 

 

 

§ 13 

Tyrolka 

 

1. Korzystanie z tyrolki jest możliwe dla Uczestników Imprezy i innych osób, które wykupią 

stosowny bilet. Osoby w wieku 16-18 lat nie będące Uczestnikami Imprezy, mogą wykupić bilet 

na tyrolkę wyłącznie za pisemną zgodą rodzica bądź prawnego opiekuna. Osoby, które nie 

ukończyły 16 lat, mogą korzystać z tyrolki wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.  

2. Posiadaczom Karnetu FULL przysługuje jeden zjazd tyrolką w ramach dokonanej opłaty.  

3. Bilety na tyrolkę będą dostępne wyłącznie na miejscu Imprezy.  

4. Nieprzekraczalny limit biletów na każdy dzień ustala obsługa tyrolki, kierując się względami 

bezpieczeństwa.  

5. Dokładne godziny funkcjonowania tyrolki zostaną określone przed rozpoczęciem sprzedaży 

biletów. W interesie osoby wykupującej bilet leży takie zaplanowanie czasu, aby korzystanie z tej 

atrakcji nie kolidowało z udziałem w warsztatach, prelekcjach itp. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo korzystających, czas pracy obsługi tyrolki nie będzie przedłużany 

dla osób, które zbyt późno dotrą na miejsce tej atrakcji. 

7. Za zgubienie biletu odpowiada jego nabywca. Duplikaty nie będą wydawane. 

8. Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot jego ceny. 

 



§ 14 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu, szczególnie do wprowadzenia 

dodatkowych atrakcji.  

2. W przypadku wprowadzenia dodatkowych atrakcji, ich regulaminy obowiązują z równą mocą do 

niniejszego.  

3. W przypadku odwołania z przyczyn leżących po stronie Organizatora dowolnej dodatkowo 

płatnej atrakcji, na którą zgłoszenia już się rozpoczęły, przysługuje zwrot dokonanych opłat za 

uczestnictwo. 

 

 

Rozdział IV 

Zakazy, które obowiązują Uczestników 
 

 

§ 15 

 

1. Bez stosownego zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wielka Wieś stanowczo zabrania się 

wjazdu na ul. Pod Sokolicą, tj. przekraczania znaku zakazu wjazdu/zakazu ruchu znajdującego się 

z obu stron Doliny Będkowskiej. Organizator ostrzega, iż respektowanie zakazu może być 

kontrolowane przez policję i nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje prawne w przypadku 

łamania tego zakazu przez Uczestników. 

2. Wjazd na wyznaczony przez Gospodarstwo Agroturystyczne „Brandysówka” parking dla 

camperów i przyczep campingowych Uczestników będzie możliwy wyłącznie w piątek, 20 maja 

2022, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem i odebraniu stosownego identyfikatora.  

3. Wyjazd camperów i przyczep campingowych będzie możliwy w sobotę wieczorem (po 

zakończeniu obu dystansów Integrowania Przez Bieganie) oraz w niedzielę po zakończeniu 

Imprezy. Dokładne godziny otwarcia ul. Pod Sokolicą dla camperów i przyczep campingowych 

uczestników zostaną w późniejszym terminie podane na profilu Organizatora na portalu 

Facebook.  

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy przedmiotów niebezpiecznych, w tym 

szczególnie:  

- broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona 

do jej posiadania;  

- materiałów wybuchowych; pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;  

- różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, 

przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) 

oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą 

posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem;  

- wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie 

działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo 

niebezpiecznych. 

5. Zabrania się Uczestnikom Imprezy: 

- zaśmiecania terenu Imprezy; 

- niszczenia infrastruktury Imprezy; 



- parkowania w miejscu innym, niż wyznaczone przez Gminę Wielka Wieś parkingi dla 

Uczestników, nawet jeśli poza okresem trwania Imprezy parkowanie w tych miejscach jest 

dozwolone; 

- używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych, 

obscenicznych i rasistowskich; 

- rzucania przedmiotami; 

- rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami. 

6. Na terenie Imprezy zakazuje się odtwarzania muzyki, z wyjątkiem przewidzianych programem 

Imprezy sytuacji, na które wyraził zgodę Organizator. Zakaz ten nie dotyczy grania na 

instrumentach muzycznych niewymagających wzmacniaczy i głośników. 

7. Ogniska można palić tylko w wyznaczonych przez Organizatora miejscach. W sytuacji zagrożenia 

pożarowego nie wolno ich palić wcale. 

 

 

§ 16 

 

Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych Uczestników bądź 

osób trzecich, a także łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu 

Imprezy przez Organizatora bez prawa powrotu i bez zwrotu opłaty za uczestnictwo. 

 

 

Rozdział V 

Uprawnienia Uczestnika Imprezy 
 

 

§ 17 

 

1. Uczestnik ma prawo do: 

- przebywania na terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia terenu                  

i obiektów przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy; 

- korzystania z atrakcji przewidzianych programem Imprezy, na które opiewa jego bilet; 

- korzystania z udostępnionych przez Organizatora oraz przez Gospodarstwo Agroturystyczne 

„Brandysówka” sanitariatów; 

- korzystania z wyznaczonych parkingów. 

2. Uczestnik może przyprowadzić na teren Imprezy psa (lub inne zwierzę domowe). 

Przyprowadzając na teren Imprezy zwierzę należy: 

- kierować się jego bezpieczeństwem i komfortem (jak znosi nowe otoczenie, głośne dźwięki, 

obecność dużej ilości obcych, w tym dzieci i innych zwierząt);  

- wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i komfort innych osób przebywających na terenie imprezy 

(pies powinien być trzymany na smyczy i stale przebywać pod opieką, aby nie zaczepiał osób, 

które mogą sobie tego nie życzyć); 

- bezzwłocznie sprzątać jego odchody.  

Za szkody spowodowane przez zwierzę odpowiada jego właściciel. 

 

 

  



Rozdział VI 

Ochrona wizerunku i danych osobowych 

 

 
§ 18 

 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na Imprezę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, obejmujących: imię    

i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji na Imprezę. 

3. Przebieg Imprezy będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc 

udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora          

i podmioty z nim współpracujące wizerunku Uczestnika, utrwalonego w trakcie Imprezy.  

4. Publikacje zawierające wizerunek, w tym wykonane na zlecenie Organizatora prezentacje, 

materiały filmowe oraz innego rodzaju materiały informacyjne w wersji drukowanej                         

i elektronicznej, będą rozpowszechniane w całości lub we fragmentach w mediach, na profilach 

społecznościowych i stronach internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących przy 

organizacji Imprezy w związku z działalnością informacyjną lub promocyjną. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119/1 z 04.05.2016 r.): 

- Administratorem danych osobowych Uczestników jest TRICAMP Paweł Zieliński z siedzibą             

w Krakowie, ul. Leona Petrażyckiego 53e, kod pocztowy 30-399 Kraków, NIP: 6762543038, 

REGON: 3692080222;  

- Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu prowadzenia zapisów, 

przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w 

celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora oraz podmiotów 

współdziałających przy organizacji IPW FEST 2020. 

- Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni współpracownicy Administratora, 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych.  

6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. 

7. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń, a także w związku  

z ogólnym, 5-letnim obowiązkiem archiwizacyjnym lub do momentu odwołania zgody. 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem trwania Imprezy 

skutkować będzie natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników ze względu na niemożność 

objęcia ochroną ubezpieczeniową.  

 

 

 

 



Rozdział VII 

Reżim sanitarny 
 

§ 19 

 

1. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zabrania się udziału 

w Imprezie osobie chorej na COVID-19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból 

brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu.  

2. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy przyjmuje do wiadomości, że wiąże się to                

z ryzykiem zachorowania i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 

3. Impreza odbywa się na wolnym powietrzu.  

4. Niektóre atrakcje Imprezy odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych. W tych przypadkach 

obowiązuje limit uczestników zgodny z aktualnymi obostrzeniami. 

5. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. 

6. Okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie jest dobrowolne. W przypadku odmowy 

okazania, osoba będzie traktowana jak niezaszczepiona i wliczona do limitu miejsc. 

7. Osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są do zachowania dystansu (nie dotyczy 

rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu). 

8. Przy wejściach do budynków i sanitariatów będą dostępne środki odkażające.  

9. Organizator nie zapewnia maseczek ochronnych Uczestnikom. 

 

 

Rozdział VIII 

Przepisy końcowe 
 

§ 20 

 

1. W opłacie za uczestnictwo w Imprezie nie jest uwzględniona składka ubezpieczeniowa NNW. 

2. Organizator zachęca Uczestników do wykupienia ubezpieczenia NNW na czas trwania Imprezy.  

3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom wyżywienia w czasie Imprezy, a także nie ponosi 

odpowiedzialności za wyżywienie oferowane Uczestnikom przez zewnętrzne podmioty 

komercyjne świadczące usługi gastronomiczne w czasie trwania Imprezy. 

4. Od momentu przyjazdu na teren Imprezy, do momentu zakończenia Imprezy każdy  

z Uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną.  

5. Organizator nie odpowiada za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie 

któregokolwiek z Uczestników lub innych osób przebywających na terenie Imprezy.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź 

pozostawione bez opieki podczas trwania Imprezy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn od niego niezależnych, np.    

z powodu bardzo niekorzystnych warunków pogodowych, powodujących zagrożenie dla osób  

i mienia, zaostrzenia przepisów sanitarnych związanych z pandemią SARS-COV-2 itp.  

8. Nieznajomość lub niezrozumienie postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia z jego 

przestrzegania.  

9. We wszystkich przypadkach spornych obowiązują odpowiednie przepisy prawa.  

10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi. 


