
REGULAMIN ZAWODÓW BORDELLO BUM BUM SUPER COMPS VOL. 2 
Data wydarzenia: 23-24 września 2021 

I. ORGANIZATOR 
Arena Wspinaczkowa Makak Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Warszawa 01-940, pod 
adresem: Palisadowa 20/22 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443811, NIP 
1182088974, REGON 146448078. 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które: 
1. zapoznały się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowały jego warunki; 
2. zapoznały się z regulaminami obiektu, na którym rozgrywane będą zawody oraz 
zaakceptują ich warunki; 
3. posiadają polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
4. uiściły opłatę startową; 
5. w przypadku osób niepełnoletnich (12+): dostarczą przed zawodami zgodę rodzica 
lub opiekuna prawnego na start w zawodach. 
III. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszeń można dokonywać przez formularz internetowy udostępniony za 
pośrednictwem portalu Competit do dnia wskazanego w formularzu. 
2. Organizator nie gwarantuje możliwości startu osobom, które nie dokonają zgłoszenia 
przez internet. 
IV. MIEJSCE 
Arena Wspinaczkowa Makak, Warszawa 01-940, Palisadowa 20/22. 
V. ZASADY OGÓLNE 
Zawody boulderowe w formule OPEN, skierowane są do wszystkich wspinaczy na każdym 
poziomie zaawansowania. 
VI. FORMUŁA ZAWODÓW 
Zawody będą rozegrane z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz w dwóch kategoriach: pro i 
amator. Szczegółowe informacje na temat zawodów znajdują się na stronie wydarzenia: 
https://competit.pl/w/5557/. 
VII. HARMONOGRAM ZAWODÓW 
Eliminacje 
pt. 23.09 
grupa 1 7.45-10.15 
grupa 2 10.30-13.00 
grupa 3 13.15-15.45 
grupa 4 16.00-18.30 
grupa 5 18.45-21.15 
grupa 6 21.30-24.00 
sb. 24.09 
grupa 7 7.15-9.45 
grupa 8 10.00-12.30 
grupa 9 12.45-15.15 
grupa 10 15.30-18.00 
Finały kategorii pro: 20.00 
Rozdanie i losowanie nagród 21.00. 
VIII. OPŁATA STARTOWA 
1. Opłata startowa wynosi 80 zł (bez koszulki). 
2. Opłata startowa z koszulką wynosi 110 zł. 
3. Opłatę startową należy uiścić w drodze płatności elektronicznej, za pośrednictwem 
portalu Competit, w ciągua 24 godzin od dokonania rejestracji. 



4. W przypadku nieuiszczenia opłaty w ww. terminie, zawodnik zostanie usunięty z listy 
startowej. 
 5. W przypadku wolnych miejsc na listach startowych w dniu zawodów, istnieje możliwość 
dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty w biurze zawodów. 
6. Płatność, o której mowa w pkt. 2 powyżej dokonana zostanie przy pomocy portalu: 
Przelewy24 (PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 
301345068, KRS 0000347935). Dokonanie płatności zostanie potwierdzone w drodze 
wiadomości mailowej. Reklamacje dotyczące płatności rozpatrywane są przez ww. podmiot. 
7. W związku z treścią art. 38 pkt. 12) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
osobie zarejestrowanej, która dokonała płatności nie przysługuje prawo do odstąpienia od 
zawartej w ten sposób umowy w terminie 14 dni. (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do 
umów: 12) o świadczenie usług (...) związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 
świadczenia usługi). 
IX. NAGRODY 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia: https://competit.pl/w/5557/.  
X. WIZERUNEK 
Biorąc udział w zawodach Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie jego 
wizerunku na zdjęciach i filmach z zawodów. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom 
powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie 
umieszczane w mediach w celach sprawozdawczych i promujących zawody, zgodnie z etyką i 
przepisami prawa. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do 
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, 
udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi oraz swojego 
wizerunku bez powiadomienia w celu reklamy i promocji zawodów oraz innych wydarzeń 
organizowanych przez Organizatora. 
XI. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
1. Wspinaczka sportowa/bouldering stanowią sport podwyższonego ryzyka. W celu 
zapewnienia jak największego bezpieczeństwa niezbędne jest bezwzględne przestrzeganie 
regulaminów obiektów, na których rozgrywane będą zawody, jednakże nawet przy 
zachowaniu wszelkich środków ostrożności bouldering może wiązać się z ryzykiem 
uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia. Start w zawodach odbywa się na własną 
odpowiedzialność wspinających. 
2. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
XII. REKLAMACJE I DANE KONTAKTOWE 
Reklamacje w sprawie procesu rejestracji na zawody należy zgłaszać w drodze mailowej, na 
adres: info@arenamakak.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 
14 dni od dokonania zgłoszenia. 
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorami danych osobowych podanych przez zawodników są Organizatorzy. 
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących 
imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, miejsce i kraj zamieszkania oraz przynależność 
klubową, adres email, i numer telefonu, a także numer rachunku bankowego stanowią:  
a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zakresie koniecznym do realizacji zadań związanych z 
organizacją zawodów; 
b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze, w szczególności w postaci opracowywania i przechowywania 
dokumentacji księgowej; 



c. art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w celu 
oceny prawidłowości przeprowadzenia zawodów, zasadności kierowanych roszczeń, 
polepszenia standardów obsługi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa; 
d. art. 6 ust.1 lit. a) RODO w oparciu o wyrażoną zgodę na rejestrację oraz publikację 
wizerunku podczas uczestnictwa w zawodach. 
3. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z 
organizacji zawodów i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 
dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej. W celu zapewnienia ochrony interesów 
prawnych Organizatorów, dane osobowe przetwarzane będą do końca upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
4. Dane osobowe pozyskane w oparciu o udzieloną zgodę, przetwarzane będą przez okres 
istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody 
wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych w wskazanych celach. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla 
których są przetwarzane. 
6. Dane osobowe nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom zewnętrznym, za 
wyjątkiem: podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa, upoważnionych 
pracowników i współpracowników Organizatorów, podmiotom biorącym udział w organizacji 
zawodów, a także takich, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy, przykładowo w 
zakresie księgowości, płatności elektronicznych. Ponadto, dane osobowe zostaną udostępnione 
na portalu Competit w ramach publikacji listy zarejestrowanych zawodników, a także podczas i 
po zawodach, w ramach publikacji listy zawodników oraz wyników zawodów w miejscu ich 
przeprowadzania oraz na stronach internetowych dotyczących wydarzenia. 
7. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 
Dane nie będą przedmiotem sprzedaży oraz nie będą podlegały profilowaniu. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych, 
b. prawo żądania ich sprostowania / poprawienia, żądania ograniczenia przetwarzania, 
żądania usunięcia danych, 
c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu szczególną sytuację, 
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 
legalność przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody, 
e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie 
zabezpieczenie, w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, 
uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 
XIV. ZMIANY REGULAMINU 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
3. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie zapisów na 
zawody lub na stronie wydarzenia w portalu Facebook. 


