
 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW  

BOGOWIE I HEROSI ANTYCZNEJ GRECJI 

WAKACJE ZE STREFĄ WYSOKICH LOTÓW 2022 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu. 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

a) Organizator – park trampolin Strefa Wysokich Lotów zarejestrowany, jako działalność gospodarcza SWL Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 

przy ulicy Cisowej 11;  NIP 7123317583. 

b) Obiekt lub Teren – Park trampolin Strefy Wysokich Lotów w Lublinie, przy ulicy Cisowej 11. 

c) Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.   

d) Wydarzenie, Warsztaty lub Bogowie i Herosi Antycznej Grecji – jednodniowe warsztaty edukacji sportowej poszerzające umiejętności i 

horyzonty uczestników. 

§ 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Przedmiotem Wydarzenia są jednodniowe warsztaty edukacji sportowej poszerzające umiejętności i horyzonty uczestników, w szczególności w 

zakresie wiedzy o mitach i historii Starożytnej Grecji oraz umiejętności sportowe w zakresie akrobatyki, gimnastyki oraz parkour. 

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. Wstępna rezerwacja jest dokonywana na podstawie zgłoszenia. Ostateczna rezerwacja wymaga uiszczenia 100% opłaty najpóźniej w 

ciągu 10 dni kalendarzowych do daty rozpoczęcia Wydarzenia. Brak płatności skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia. 

3. Zapisów na Warsztaty Bogowie i Herosi Antycznej Grecji można dokonywać telefonicznie dzwoniąc pod nr 733 277 271, w formie elektronicznej, 

przesyłając zgłoszenie na adres email: lublin@strefawysokichlotow.pl lub osobiście na miejscu, w recepcji SWL w Lublinie, ul. Cisowej 11. 

4. Uczestnikami Wydarzenia mogą być dzieci w wieku 613 lat. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie następujące kategorie wiekowe 69 lat oraz 

1013 lat. 

5. Liczebność grup Uczestników w Wydarzeniu wyniesie maksymalnie 20 osób w każdej z kategorii wiekowej. W przypadku niewystarczającej liczby 

zgłoszonych uczestników w każdej kategorii wiekowej, grupy mogą zostać połączone przez Organizatora. W przypadku połączenia dwóch kategorii 

wiekowych, ogólna liczba Uczestników Wydarzenia wyniesie maksymalnie 20 osób, a o kwalifikacji do uczestnictwa będzie decydować kolejność 

zgłoszeń. 

6. Minimalna grupa do zorganizowania warsztatów to 15 osób. W przypadku niezebrania się wystarczającej ilości zgłoszeń, Organizator zaproponuje 

Uczestnikom inny dowolny termin Wydarzenia. Organizator poinformuje Uczestników, minimum 7 dni przed planowaną datą Wydarzenia, czy 

została zebrana minimalna ilość osób. W przypadku rezygnacji z nowego terminu Wydarzenia Uczestnikom przysługuje pełny zwrot wniesionych 

zadatków. 

7. Warsztaty odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 17:00. W tym czasie uczestnicy Warsztatów przebywają pod opieką członków kadry 

Organizatora prowadzącej warsztaty edukacji sportowej. 

8. Udział w warsztatach jest odpłatny. Harmonogram oraz cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny w recepcji 

Obiektu Organizatora. 

9. Uczestnik wpłaci Organizatorowi następujące zadatki: 

a) do 5 dni kalendarzowych od daty wstępnej rezerwacji udziału w wysokości minimum 50% ceny Wydarzenia; 

b) do 10 dni kalendarzowych do daty rozpoczęcia Wydarzenia pozostałe 50% opłaty za Warsztaty Bogowie i Herosi Antycznej Grecji. 

10. Wydarzenie odbywać się będzie w formie fizycznej w siedzibie Organizatora. 
11. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest: 

a) wypełnienie i dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji na Wydarzenie 

b) zapoznania się i akceptacji regulaminu Bogowie i Herosi Antycznej Grecji oraz Regulaminu Obiektu 

c) opłacenie uczestnictwa; 

d) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;   

e) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach 

medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 14 poniżej. 

12. Organizator może zwrócić Uczestnikowi wpłacony zadatek w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu najpóźniej na 6 dni 

roboczych przed datą rozpoczęcia Wydarzenia. Rezygnacja powinna być przesłana na adres email: lublin@strefawysokichlotow.pl lub złożona 

osobiście na miejscu, w recepcji SWL w Lublinie, ul. Cisowa 11. 

13. Wzory powyższych oświadczeń zostaną wysłane za pośrednictwem poczty email lub przekazane osobiście w budynku Organizatora. Powyższe 

oświadczenia podane w zgłoszeniu email lub przekazane osobiście w budynku Organizatora stanowią jego integralną część. Brak podania 

jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w Wydarzeniu, co szczegółowo uzasadnia niniejszy regulamin.  

14. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w wydarzeniu, Uczestnik warsztatów 

oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu Wydarzenia, zarówno w postaci fotografii oraz zapisu 

mailto:bialystok@strefawysokichlotow.pl
mailto:bialystok@strefawysokichlotow.pl


 

 

wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu 

pojawi się osoba utrwalająca fotografię lub wideo. Na prośbę uczestnika Organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł 

niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na 

utrwalanie materiałów, prosimy, aby Uczestnik nie pozował do zdjęć i usunął się z przestrzeni zdjęcia lub wideo oraz poinformował o tym osobę 

wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy 

ujęć wideo, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też 

wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/grupy osób w wydarzeniu, co jest 

ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Wyżej wymienione materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane 

osobom trzecim. Materiały te nie będą również wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.   

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca Wydarzenia. Zastrzega się, by nie 

pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że 

nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub 

zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (niepozostawiania ich bez nadzoru), mimo zaleceń ze 

strony Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 

2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika Wydarzenia. Jednocześnie Uczestnik 

deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który 

został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag kadry Organizatora prowadzącej Wydarzenie. Uczestnik taką, szczegółową 

deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 

3. Podczas warsztatów uczestnik jest zobowiązany do informowania prowadzącego o złym samopoczuciu oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają 

zdrowiu jego oraz pozostałych uczestników. 

4. W przypadku nieudzielenia Organizatorowi pełnych informacji na temat Uczestnika mających istotny wpływ na jego funkcjonowanie w środowisku, 

udział Uczestnika w Wydarzeniu może być bezwzględnie skrócony, a opiekun prawny wezwany do natychmiastowego odebrania Uczestnika bez 

zwrotu poniesionych kosztów 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi agresywnemu, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, 

które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora. 

6. Opiekun prawny Uczestnika deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika na terenie obiektu, w którym 

odbywa się Wydarzenie. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje się zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Nieznajomość regulaminu warsztatów nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane 

zostaje, jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane zostaje za obowiązujące obydwie strony. 

8. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron. 

9. Ze względu na charakter Wydarzenia Uczestnik powinien liczyć się z możliwością powstania siniaków, otarć, zadrapań, a także innych drobnych ran 

powierzchniowych podobnego typu. Uczestnik deklaruje tym samym, że został o tym poinformowany, co potwierdza w osobnym oświadczeniu. 

10. Opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru Uczestnika jest zobowiązany do punktualnego odbioru Uczestnika, tj. maksymalnie do godz. 17:00 

w dniu Wydarzenia. W przypadku nieodebrania Uczestnika na czas oraz braku kontaktu z opiekunem prawnym Organizator jest zobowiązany do 

powiadomienia najbliższej jednostki Policji o zaistniałej sytuacji. 

 § 4 SIŁA WYŻSZA, PRAWA AUTORSKIE, INNE 

1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej (przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora i Uczestnika, których nie 

mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy), strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z zobowiązań umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę umowy o 

takich okolicznościach i ich przyczynie. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, która nie pozwoli zorganizować Warsztatów, Organizator odda 

Uczestnikowi wpłacone zadatki. 

2. Sposób prowadzenia warsztatu, udostępnione materiały, metodyka oraz całokształt organizacyjny, jest autorskim tworem przygotowanym przez 

Organizatora jak i osoby zatrudnione przez Organizatora w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, 

że jest wyłączną własnością Organizatorów lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, 

naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości 

polubownego rozwiązania sprawy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz harmonogramu zajęć. W przypadku zmian regulaminu lub harmonogramu Uczestnicy 

zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 


