Regulamin wydarzenia
Światowy Dzień Marzyciela

1. CELE IMPREZY
• zorganizowanie próby pobicia rekordu Guinnessa w kategorii „największa
ilość osób, która przepłynie 25 m basenu w 24-godzinnej sztafecie”,
• popularyzacja sportu oraz aktywnego stylu życia,
2. ORGANIZATOR
1. Organizatorami wydarzenia „Światowy Dzień Marzyciela”, w ramach,
którego zostanie zorganizowana próba pobicia rekordu Guinnessa w kategorii
„największa ilość osób, która przepłynie 25 m basen w 24 – godzinnej
sztafecie” (dalej zwane „próbą”) jest Fundacja Swim for a Dream z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 70 m. 33, wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000486692 dalej „organizatorem”).
2. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w
związku z organizacją próby. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wzięcia udziału w próbie zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Uczestników próby będą
przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenie próby.

3. TERMIN I MIEJSCE
1. Próba odbędzie się w dniach 8-9 września 2018 r. w Zatoce Sportu
Politechniki Łódzkiej, przy al. Politechniki 10 w Łodzi.
2. W próbie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki
określone w niniejszym Regulaminie, w tym zarejestrowani do udziału w próbie
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Uczestnicy”).
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zaistnienia siły
wyższej, Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca i daty próby. O

zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani w formie mailowej, minimum 24 h
przed próbą. Zmiana nie skutkuje powstaniem dodatkowych zobowiązań
Organizatora wobec Uczestników.
4. Organizator zastrzegają sobie prawo do odwołania próby, bez podania
przyczyn. W razie odwołania wydarzenia Uczestnikowi przysługuje prawo
zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

4. UCZESTNICY
1. Próba ma charakter otwarty. W próbie może wziąć udział każda osoba,
będąca w stanie psychicznym oraz fizycznym pozwalającym na bezpieczne
przepłynięcie 25 m basenu.
2. Warunkiem udziału Uczestnika w próbie jest:
•

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu,

•

uiszczenie opłaty startowej,

•

wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych. Dane
osobowe mogą być przekazywane przez Uczestników podmiotom
współpracującym z Organizatorem. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,

•

wyrażenie zgody na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i
wykorzystanie utrwalonego podczas próby wizerunku Uczestnika, w
formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo. Organizator
niniejszym ma prawo wykorzystać utrwalony wizerunek w materiałach
promocyjnych, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich mediów
Organizator ma prawo udzielenia dalszej licencji na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika swoim partnerom. Zgoda na wykorzystanie
wizerunku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

•

zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz dokumentacją szacującą
ryzyko uczestnictwa w próbie udostępnioną przez Organizatora.

3. Osoby nieletnie, które ukończyły 4 rok życia oraz są w stanie przepłynąć 25 m
basenu, mogą wziąć udział w próbie wyłącznie za pisemną zgoda
rodzica/opiekuna, która zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.swiatowydzienmarzyciela.pl. Skan lub zdjęcie zgody należy załączyć do
formularza rejestracyjnego podczas rejestracji, w miejscu wskazanym przez
Organizatora. Oryginał zgody należy przynieść w dniu wydarzenia i
przekazać Organizatorowi, w punkcie rejestracji. Opiekunowie oraz rodzice
są zobowiązani do sprawowania pełnej pieczy nad osobami nieletnimi
podczas próby oraz są za nie odpowiedzialne. Organizator zobowiązuje się
do udostępnienia miejsca na niecce basenu, w którym rodzice i opiekunowie
będą mogli przebywać podczas przepłynięcia osoby nieletniej w basenie, bez

obowiązku uiszczenia opłaty za pakiet startowy.
4. Osoby niepełnosprawne, mogą wziąć udział w próbie, jeśli są w stanie
fizycznym oraz psychicznym pozwalającym na bezpieczne przepłynięcie
długości 25 m basenu. Osoby niepełnosprawne biorą udział w próbie na
własną odpowiedzialność.
5. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren wydarzenia oraz udziału w
imprezie, a także żądać opuszczenia próby przez Uczestników będących pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w
sposób stwarzającym zagrożenie dla innych osób oraz dla prawidłowego
przebiegu próby. W razie odmówienia wstępu lub wyproszenia Uczestnika,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

5. ZAPISY
1. Uczestnicy dokonują zapisów poprzez formularz znajdujący się na stronie
www.swiatowydzienmarzyciela.pl.
2. W formularzu Uczestnik jest zobowiązany do podawania prawdziwych
informacji.
3. W formularzu uczestnik będzie poproszony o wskazanie przedziału
czasowego, w którym chciałby wziąć udział w wydarzeniu. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego czasu podjęcia próby przez
danego Uczestnika. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez
wiadomość sms lub drogą lub mailową.
4. Każdemu z zapisanych Uczestników przysługuje pakiet startowy. Wraz z
odebraniem pakietu startowego Uczestnik potwierdza swoje uczestnictwo w
próbie. Pakiet startowy będzie do odebrania w miejscu wyznaczonym przez
Organizatorów, o których poinformują oni zapisanych Uczestników.
6. PRÓBA
1. Rozpoczęcie i zakończenie próby będą zakomunikowane przez Organizatora
wyraźnym i donośnym sygnałem. Próba rozpocznie się o godz. 12 i będzie
trwać przez 24 h. Planowany termin rozpoczęcia próby może ulec zmianie.
2. W próbie może wziąć udział maksymalnie 2880 Uczestników.
3. Celem próby jest ustanowienie rekordu Guinnessa w kategorii „Największa
ilość osób, która przepłynie 25 m basenu w 24-godzinnej sztafecie”. Na
potrzeby rekordu mierzone są przepłynięte, w prawidłowy oraz zgodny z
wytycznymi Organizatora, pełne długości 25 m basenu.
4. Uczestnicy próby przepływają długość 25 m basenu w sztafecie, co oznacza,
że w danym momencie na torze wyznaczonym przez Organizatora może

płynąć tylko jeden uczestnik.
5. Uczestnik startuje i przepływa długość 25 m basenu po wyraźnym sygnale
sędziego. Po przepłynięciu wymaganego dystansu, sędzia daje wyraźny
sygnał następnemu uczestnikowi do rozpoczęcia próby.
6. Próba zostanie podjęta na jedynym torze basenu, wyznaczonym przez
Organizatora.
7. Rekord Guinnessa zostanie ustanowiony, jeśli liczba osób, które wezmą
udział w sztafecie oraz w prawidłowy sposób przepłyną długość 25 m basenu
będzie wynosić 1440 osób. Minimalna liczba uczestników niezbędna do
pobicia rekordu może ulec zmianie.
8. Uczestnik, który nie zdołał przepłynąć całej długości 25 m basenu, nie jest
kwalifikowany jako osoba, która wzięła udział w sztafecie i tym samym nie
jest liczony na potrzeby rekordu.
9. Uczestnik wybiera dowolny styl pływacki, którym przepłynie długość 25 m
basenu. Podczas próby Uczestnicy płyną jedynie siłą własnych mięśni i nie
mogą używać akcesoriów, ułatwiających pływanie takich jak kółka do
pływania czy rękawki.
10. Każdy Uczestnik może podjąć próbę przepłynięcia 25 m basenu tylko raz.
Uczestnik, który ukończył swoją próbę nie może ponownie ustawiać się w
kolejce.
11. O poprawności przepłynięcia decyduje sędzia znajdujący się na zmianie oraz
Guinness World Records, na podstawie dostarczonych przez Organizatora
materiałów i dokumentacji.
12. Dla potrzeb weryfikacji próby, każdy Uczestnik musi podpisać się w
rejestrze, zaświadczając, że wziął udział w wyścigu oraz potwierdzając swój
indywidualny czas. Karty do podpisu będą dostępne u wolontariuszy, we
wskazanym przez organizatora miejscu. Podpis musi zostać złożony
niezwłocznie po przepłynięciu 1 długości basenu.
13. W trakcie próby oraz podczas przebywania na terenie miejsca próby
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora
dotyczących jej przebiegu.
14. Uczestnik zobowiązany jest stawić się na miejscu próby minimum godzinę
przed godziną, którą wybrał w procesie rejestracji. Organizator nie
gwarantuje możliwości wzięcia udziału w próbie, osobom, które dotarły na
miejsce próby po tym czasie. Organizator może poinformować Uczestnika
poprzez wiadomość sms lub drogą mailową o możliwości wcześniejszego
wzięcia udziału w próbie.
15. Po upływie 24h od zakończenia próby, Organizator poda do publicznej
wiadomości wstępną informację, o tym czy rekord został ustanowiony.
Ostateczna informacja zostanie podana w ciągu 4 miesięcy, po weryfikacji

próby przez Komisję Guinness World Records. Ostateczna informacja
zostanie przekazana Uczestnikom drogą mailową.
16. Podczas próby, na terenie obiektu będą obecni ratownicy medyczni oraz
ratownicy wodni. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do ich poleceń.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania próby Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń
wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby
porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
2. W czasie trwania próby Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać
wewnętrznych przepisów obiektu, na terenie którego będzie odbywać się
próba, a także zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa.
3. W trakcie trwania wydarzenia organizator przewidział atrakcje towarzyszące,
na terenie obiektu. Wszystkie osoby decydujące się wziąć udział w
atrakcjach ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie.
4.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, nie stosowania się
przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek.

5. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za
szkody w mieniu lub na osobach organizatora wyrządzone przez niego lub
osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym
zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
6. Z wyjątkami przewidzianymi w regulaminie, Organizatorzy odpowiadają za
bezpieczny przebieg próby. Organizator posiada ubezpieczenie OC o nr
1033355736.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
W razie sporów z Uczestnikiem, sądem właściwym do ich rozpoznania
będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą
od dnia opublikowania.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Organizator

