
Regulamin imprezy niemasowej 

IPW FEST 2019 

 
Rozdział I 

Zakres obowiązywania 
 

§ 1 

 

1. Wprowadza się Regulamin Imprezy niemasowej IPW FEST 2019, zwany dalej Regulaminem. 

2. IPW FEST 2019 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. Impreza wspinaczkowa IPW FEST 2019, zwana dalej Imprezą, odbywa się w dniach  

23-26.05.2019 r. w Dolinie Będkowskiej.  

5. Terenem Imprezy jest teren prywatny Organizatora oraz Gospodarstwo Agroturystyczne 

„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 Gości, 

Wystawców, Wolontariuszy i Instruktorów, chyba że odrębne Regulaminy bądź Umowy stanowią 

inaczej. 

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

 

Rozdział II 

Warunki uczestnictwa w Imprezie 
 

§ 2 

 

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.  

2. Uczestnikiem jest każda osoba, która: 

- zarejestrowała się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora 

(www.ipw.info.pl); 

- uiściła opłatę za uczestnictwo wynoszącą 149zł; 

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

schronisku Brandysówka), odbierając stosowny identyfikator.  

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 przeciwwska-

zania 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. 23 maja 2019 r. ukończyła 16 lat.  

5. Osoba, która najpóźniej do dnia rozpoczęcia Imprezy, tj. 23 maja 2019 nie ukończyła 18 lat, musi 

posiadać i dostarczyć do Biura pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział  

w Imprezie. 

6. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 lat mogą zostać zarejestrowane wyłącznie z osobą 

pełnoletnią przez formularz zgłoszeniowy IPW Kids, będący elementem formularza 

zgłoszeniowego IPW FEST 2019. Nie ma możliwości samodzielnego zgłoszenia osoby, która nie 

ukończyła 16 lat. 

7. Zgłoszenie na Imprezę dziecka, które nie ukończyło 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 pełnoletnia, zgłaszająca się na IPW FEST oraz zapisująca dziecko 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 pozwolenie. 

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

przebywać na terenie Imprezy tak długo, jak przebywa na nim dziecko.  

10. Umożliwienie Uczestnikowi korzystania z atrakcji przewidzianych programem Imprezy oraz 

pozostania na terenie Imprezy leży w gestii Organizatora. 

11. Wypełnienie formularza 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. 

 

§ 3 

 

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, pod warunkiem, że: 

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

rejestracji identyfikator; 

- 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, Rock Speed Climbing  

i in.) 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. 



§ 4 

 

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. 22 maja 2019 (środa). Tak przekazany bilet upoważnia nowego 

właściciela do: 

- udziału w atrakcjach, na jakie opiewał bilet oryginalny (dotyczy zwłaszcza warsztatów i IPW Kids); 

- 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, nr. telefonu, miejscowość, data urodzenia 

oraz ewentualnie: imiona i nazwiska dzieci uczestniczących w IPW Kids (o ile oryginalny bilet 

został zakupiony również dla dzieci, daty ich urodzenia, alergie oraz informacja czy dziecko się 

wspina). W mailu należy zawrzeć adnotację: „Zapoznałem/am się z Regulaminem IPW FEST 

2019, 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) – dalej RODO. 

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

nie pośredniczą w przekazywaniu opłat między zainteresowanymi stronami. 

 

Rozdział III 

Program Imprezy 
 

§ 5 

 

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

skorzystania ze wszystkich przewidzianych programem atrakcji. W niektórych przypadkach  

o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

§ 6 

 

1. Udział w warsztatach wspinaczkowych (dla początkujących i zaawansowanych) wiąże się  

z koniecznością osobnego zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty w wysokości 15 zł za warsztat.  

2. Prawo do udziału w warsztatach wspinaczkowych mają wyłącznie Uczestnicy Imprezy 

posiadający stosowny identyfikator.  

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

zgłosił oraz zweryfikowanie, czy ich godziny nie pokrywają się. 

4. Nie ma możliwości zgłoszenia się na warsztaty wspinaczkowe dla osób, które nie opłaciły udziału 

w całości Imprezy.  



§ 7 

 

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. Bilety na tyrolkę będą dostępne wyłącznie na miejscu Imprezy w sklepie Integrowania Przez 

Wspinanie, w cenie 15 zł. 

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

bezpieczeństwa.  

4. Bilety na tyrolkę sprzedawane będą od momentu rozpoczęcia Imprezy na konkretny czas jej 

trwania, tj:  

czwartek 23.05. do południa  czwartek 23.05. po południu 

piątek 24.05. do południa  piątek 24.05. po południu 

sobota 25.05. do południa  sobota 25.05 po południu 

niedziela 26.05 do południa  niedziela 26.05 po południu 

5. Nie ma możliwości wykorzystania biletu w innym czasie, niż ten, na który został zakupiony. 

6. 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. 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. 

 

§ 8 

 

1. Prawo do skorzystania ze zjazdów linowych mają wyłącznie Uczestnicy. 

2. Prawo do udziału w prelekcjach mają Uczestnicy i inne osoby upoważnione przez Organizatora. 

3. Prawo do udziału w pokazach filmów oraz koncertach mają Uczestnicy i inne osoby upoważnione 

przez Organizatora. 

4. Prawo do korzystania ze Strefy Relaksu mają Uczestnicy i inne osoby upoważnione przez 

Organizatora.  

5. Targi Outdoorowe IPW FEST 2019 są dostępne dla wszystkich chętnych.  

6. Udział w atrakcjach wymienionych w §8 nie wymaga dodatkowego zapisu oraz nie podlega 

opłatom.  

 

§ 9 

 

1. Strefa dla dzieci i młodzieży IPW Kids posiada odrębny, szczegółowy regulamin. 

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

powinien niezwłocznie udać się do Biura IPW Kids (Będkowice, ul. Grzybowa), aby zarejestrować 

dziecko, odebrać jego pakiet startowy oraz stosowny identyfikator. 

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

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

oraz na stronie: www.ipw.info.pl/strefa-dziecka. 



4. Elementem IPW Kids jest „likeKonik w Terenie” - kawiarnia dla osób z dziećmi do 4 lat. LikeKonik 

jest otwarty dla wszystkich z Maluchami - nie obowiązują zgłoszenia. Obsługa nie pełni jednak 

opieki nad dziećmi, które przez cały czas pobytu muszą znajdować się pod nadzorem osób 

pełnoletnich.  

 

§ 10 

 

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. 

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

25.05.2019). 

 

§ 11 

 

1. Zawody wspinaczkowe Rock Speed Climbing Sokolica posiadają odrębny, szczegółowy regulamin, 

który określa warunki uczestnictwa. 

2. Prawo do zgłoszenia na RCS Sokolica mają wyłącznie Uczestnicy IPW FEST, a przed rozpoczęciem 

Imprezy osoby, które zarejestrowały się i opłaciły uczestnictwo. 

3. W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (18 lat ukończone najpóźniej w dniu 

zawodów, tj. 25.05.2019). 

4. Udział w zawodach nie podlega dodatkowym opłatom. 

 

§ 12 

 

1. Big Wall Camp posiada odrębny, szczegółowy regulamin, który określa warunki uczestnictwa 

oraz wysokość opłat za uczestnictwo. 

2. Prawo do zgłoszenia na Big Wall Camp mają wyłącznie Uczestnicy IPW FEST, a przed 

rozpoczęciem Imprezy osoby, które zarejestrowały się i opłaciły uczestnictwo. 

3. W Big Wall Camp mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (18 lat ukończone najpóźniej  

w dniu wydarzenia, tj. 25.05 2019). 

 

§ 13 

 

1. Gra Terenowa posiada odrębny, szczegółowy regulamin, określający warunki uczestnictwa. 

2. Prawo do zgłoszenia na Grę Terenową mają wyłącznie Uczestnicy IPW FEST, a przed 

rozpoczęciem Imprezy osoby, które zarejestrowały się i opłaciły uczestnictwo. 

3. W Grze Terenowej mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (18 lat ukończone najpóźniej  

w dniu wydarzenia, tj. 24.05.2019). 

4. Udział w Grze nie podlega dodatkowym opłatom. 

 

§ 14 

 

1. Sprawne Wspinanie to warsztaty wspinaczkowe i atrakcje dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Wydarzenie posiada odrębny, szczegółowy regulamin, określający warunki uczestnictwa, 

program oraz wysokość opłat za uczestnictwo. 



§ 15 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszystkich elementów programu. 

2. W przypadku wprowadzenia dodatkowych atrakcji, regulaminy na nich obowiązujące stają się 

elementami niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku odwołania z przyczyn leżących po stronie Organizatora dowolnej atrakcji, na którą 

zgłoszenia już się rozpoczęły, przysługuje zwrot dokonanych opłat za uczestnictwo. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w dowolnej atrakcji po dokonaniu opłaty, nie przysługuje 

prawo do jej zwrotu. 

5. Osoba, która zgłosiła się na dowolną, dodatkowo płatną atrakcję oraz dokonała opłaty za 

uczestnictwo, w przypadku własnej rezygnacji może przenieść prawo do udziału w tej atrakcji na 

inną osobę najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Imprezy, tj. 22 maja 2019 (środa). 

6. Nie ma możliwości przeniesienia praw do udziału w danej atrakcji w dniu rozpoczęcia Imprezy. 

7. Aby przenieść prawo do udziału w danej atrakcji 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 już zarejestrowana na Imprezę. 

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

pośredniczą w przekazywaniu opłat między zainteresowanymi stronami. 

 

Rozdział IV 

Zakazy, które obowiązują Uczestników 
 

§ 16 

 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie 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. 

2. Zabrania się Uczestnikom Imprezy: 

- zaśmiecania terenu Imprezy; 

- niszczenia infrastruktury Imprezy; 

- parkowania w miejscu innym, niż wyznaczony przez Organizatora parking dla uczestników, 

nawet jeśli poza okresem trwania Imprezy parkowanie w tych miejscach jest dozwolone; 

- wjeżdżania na teren campingu samochodami, w tym także camperami, vanami i innymi 

pojazdami przystosowanymi do nocowania w nich; 

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

obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich; 

- rzucania przedmiotami; 



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

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami. 

3. 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. 

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

pożarowego nie wolno ich palić wcale. 

 

§ 17 

 

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 
 

§ 18 

 

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; 

- trzech noclegów na polu biwakowym (czwartek, piątek, sobota). Nie zapewnia się namiotów, 

pościeli, karimat etc.; 

- korzystania z atrakcji przewidzianych programem Imprezy, wyszczególnionych w Rozdziale III 

niniejszego Regulaminu na warunkach tam opisanych; 

- korzystania z dostępnego parkingu. 

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 
 

§ 19 

 

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 2019. 

- 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 

Przepisy końcowe 

 

§ 20 

 

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

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na objęcie ochroną 

ubezpieczeniową. Osoba zapisująca się na Imprezę ma prawo i obowiązek przed jej 

rozpoczęciem zapoznać się z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.  

2. 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. 

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

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



4. Osoba pełnoletnia, pełniąca opiekę nad osobą do lat 16 (patrz - Roz II, §2, ust. 6) ponosi 

odpowiedzialność za osobę pozostającą pod jej opieką przez cały czas pobytu na terenie Imprezy. 

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.  

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. 


