
REGULAMIN NIGHTSKATING STARE BABICE 

1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników. 

2. W przejeździe ulicami gminy Stare Babice biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach 

jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych 

pojazdów tylko za zgodą organizatora, pod warunkiem jazdy na końcu peletonu). 

3. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na 

rolkach, hamowania oraz skręcania tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy 

niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w przejeździe przez przedstawiciela 

organizatora. 

4. Udział w przejeździe jest bezpłatny. 

5. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom 

porządkowym i ratunkowym. 

6. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również 

elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest 

obowiązkowe. 

7. Udział w przejeździe dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. 

8. Osoby chcące zakończyć udział przed oficjalnym zakończeniem, powinny opuścić trasę przejazdu. 

9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną 

odzieżą. 

10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania 

w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników przejazdu. 

11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. „Prawo o zgromadzeniach”. 

12. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem napojów 

alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych. 

13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez 

zgody organizatora. 

14. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb 

porządkowych i ratowniczych. 

15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień 

niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego 

przejazd, mogą zostać wykluczone z udziału w przejeździe lub przekazane policji. 

16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu. 



18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję 

podejmuje organizator. 

19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie 

trwania zgromadzenia i przejazdu. 

20. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. 

Udział w przejeździe jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie 

zostanie usunięte lub retuszowane. 

21. Poprzez udział w przejeździe, każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym 

regulaminem oraz jego akceptację. 

Informacje o przetwarzaniu wizerunku przez GOSIR Stare Babice utrwalonego podczas 

współorganizowania wydarzenia pn. Nightskating Stare Babice 2022 

 
1. Współorganizatorem wydarzenia jest GOSiR Stare Babice w Zielonkach Parceli przy ul. Południowej 2 B. 

2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w imprezie (dalej jako „Uczestnik”) 

3. Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia i/lub nagrania wideo relacji z przebiegu wydarzenia w celu 

promocji placówki, w związku z czym może zostać uchwycony wizerunek uczestnika. 

4. Biorąc udział w wydarzeniu Nightskating Stare Babice 2022 Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na 

utrwalenie wizerunku w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz na jego 

nieodpłatne rozpowszechnianie poprzez publikację w całości lub we fragmentach na stronie internetowej 

GOSiR Stare Babice, mediach lokalnych i społecznościowych przez Współorganizatora. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 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 L119/1 z 

04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników w postaci wizerunku jest Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji Stare Babice; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym się można skontaktować pod 

adresem: iod.gosirstarebabice@gmail.com; 

3) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu relacji z wydarzenia 

w postaci umieszczenia zdjęć na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych na 

podstawie wyrażonej poprzez udział w wydarzeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)  

4) Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, media, podmioty świadczące usługi fotograficzne, 

informatyczne, dostawcy chmury internetowej i portali społecznościowych.  

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do dostępu do 

danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych, a także cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody. 

6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOSiR Stare Babice 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

7) Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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