
“SNOW PARTY – IMPREZA NA MAXXXA”  W SZWAJCARII BAŁTOWSKIEJ 
25. 01. 2019r.   

 

REGULAMIN 

§ 1 
Organizator 

1. "Snow Party – Impreza na Maxxxa” to wydarzenie o charakterze sportowo – rekreacyjnym, która 
odbywa się na terenie Stacji Narciarskiej „Szwajcaria Bałtowska”. Jednym z elementów imprezy 
są amatorskie zawody dla dorosłych i dzieci w czterech różnych konkurencjach. Wydarzenie 
zaplanowane jest na dzień 25 stycznia 2019 r. 

2. Głównym Organizatorem zawodów jest DLF Invest Sp. z o.o. właściciel Stacji Narciarskiej 
„Szwajcaria Bałtowska”.   

 § 2 
Cel Imprezy 

Celem zawodów jest promowanie aktywnego stylu życia oraz rodzinnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu.   

§ 3 
Warunki uczestnictwa i zgłoszenia 

1. Klasyfikacja zawodników prowadzona jest indywidualnie z podziałem na poszczególne 
konkurencje. W każdej z nich wybierani są zwycięzcy pierwszych 3 miejsc. 

2. Aby wziąć udział w zawodach należy w Biurze Organizatora podpisać wymagane oświadczenia: 

a. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem „Snow Party – Impreza na maxxxa”, 

b. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia oraz o własnej odpowiedzialności za udział w 
zawodach, 

c. osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia do biura organizatora podpisanej 
przez rodzica lub dorosłego opiekuna zgody na udział w zawodach.  

3. Formularz zgody rodzica lub dorosłego opiekuna można pobrać ze strony 
www.szwajcariabaltowska.pl lub w dniu imprezy w Biurze Organizatora. 

4. Osoba w wieku 15+, która złoży podpisaną zgodę dorosłego opiekuna może brać udział w 
zawodach w konkurencjach dla dorosłych uczestników. 

5. Osoba 15+ nie może brać udziału w zawodach w konkurencji w parach z osobą niepełnoletnią 
nie posiadającą zgody dorosłego opiekuna. 

6. Zgłoszenia do udziału w konkurencjach bez złożenia podpisanych oświadczeń nie będą 
przyjmowane. 

7. Zgłoszenia do udziału w poszczególnych konkurencjach zawodów przyjmowane są w Biurze 
Organizatora poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego w dniu imprezy, nie później niż do 
30 minut przed rozpoczęciem konkursu. 

http://www.szwajcariabaltowska.pl/


§ 4 
Zawody 

1. Podczas „Snow Party – Impreza na Maxxxa” odbędą się konkurencje: 

a. w zjeździe na sankach w parach dla osoby dorosłej z dzieckiem, 

b. w zjeździe na sankach indywidualnie dla osoby dorosłej, 

c. w zjeździe na jabłuszku indywidualnie dla osoby dorosłej, 

d. w zjeździe na talerzu zjazdowym indywidualnie dla osoby dorosłej. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany konkurencji lub do odwołania poszczególnych 
konkurencji jeżeli nie zgłosi się wymagana liczba uczestników. 

§ 5 
Zasady konkurencji 

1. W każdej konkurencji może wystartować maksymalnie 30 uczestników. 

2. Przewiduje się maksymalnie 3 tury zjazdowe w każdej konkurencji. Co oznacza, że jednorazowo 
w każdej turze zjazdowej może wystartować maksymalnie 10 uczestników. 

3. Każdy z uczestników może wziąć udział w kilku konkurencjach, jednak w przypadku 
przekroczenia planowanej liczby uczestników pierwszeństwo mają osoby, które nie brały udziału 
w żadnej konkurencji. 

§ 6 
Nagrody 

Zwycięzcy wszystkich konkurencji (I - III miejsce) otrzymują nagrody rzeczowe  oraz dyplomy 
pamiątkowe. 

§ 7 
Koszty udziału 

1. Udział w zawodach podczas „Snow Party – Impreza na Maxxxa” jest bezpłatny.  

2. Osoby korzystające z wyciągów narciarskich podczas Imprezy zobowiązane są do zakupu 
karnetów. Karnety dostępne są w cenie promocyjnej w sklepie online na stronie 
https://sklep.szwajcariabaltowska.pl lub w dniu wydarzenia w kasach stacjonarnych. 

 

§ 8 
Informacje organizacyjne 

1. W celu przeprowadzenia zawodów Organizator zapewnia uczestnikom sanki, jabłuszka oraz 
talerze zjazdowe. 

2. Dopuszcza się start w zawodach na własnym sprzęcie. Przed zawodami należy uzyskać jednak 
akceptację Komisji Technicznej znajdującej się w Biurze Organizatora. 

https://sklep.szwajcariabaltowska.pl/


3. Osoby startujące w zawodach na własnym sprzęcie nie będą wnosić żadnych roszczeń w 
przypadku uszkodzenia sprzętu w czasie zawodów.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub wypadki podczas zawodów.   

§ 9 
Polityka prywatności 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 
przekazanych przez Użytkowników w związku z udziałem w zawodach podczas „Snow Party – 
Impreza na Maxxxa”. 

2. Administratorem zebranych danych osobowych jest DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie 
7, 27-423 Bałtów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398341, 
NIP: 6612366557, REGON: 260558350. 

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia zawodów. 

4. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach: 

a. ewidencyjnych z uwagi na konieczność podpisania odpowiednich zgód na udział w 
zawodach - przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia i zabezpieczenia roszczeń 
mogących podczas ich przebiegu powstać; 

b. reklamowych i marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do czasu 
cofnięcia zgody. 

5. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, przy czym 
wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych prosimy o 
kontakt adres email: sekretariat@dlfinvest.pl 

7. Biorąc udział w „Snow Party – Impreza na Maxxxa” oraz w zawodach obywających się podczas 
Imprezy wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w postaci 
zdjęć i filmów na stronie internetowej Organizatora, profilach społecznościowych oraz innych 
platformach i kanałach służących promocji działalności Organizatora. 

8. Udział w „Snow Party – Impreza na Maxxxa” oraz w zawodach będących integralną częścią 
Imprezy jest jednoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w powyższym regulaminie. 

 

mailto:sekretariat@dlfinvest.pl

