Skrócony regulamin XV Regat Lenovo
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Wydarzenie XV Regaty Lenovo jest organizowana na zlecenie firmy Lenovo Polska z siedzibą przy
ul. Gottlieba Daimlera 1 w Warszawie – zwana dalej Lenovo, przez firmę Active.pl Sp. z o. o. Sp. K.
z siedzibą przy ul. Giewont 38a w Łodzi – zwaną dalej Organizatorem.
Uczestnikami Wydarzenia są klienci i partnerzy Lenovo, którzy zarejestrowali swoje uczestnictwo
przez stronę www.regatylenovo.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.
Wydarzenie ma charakter sportowo-rekreacyjny i odbędzie się w dniach 1–3 września 2022 r.
w Klubie Mila (Kamień 1, 12-220 Ruciane Nida) oraz na wyznaczonym akwenie wodnym
pobliskich jezior.
Dokonując rejestracji na stronie Wydarzenia Uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego
checkboxu oświadcza, że:
•
zapoznał się z informacjami wymaganymi przez art. 13 RODO
•
akceptuje niniejszy regulamin
•
dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe
•
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
W Wydarzeniu mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
Udział Uczestników w Wydarzeniu jest możliwy po uregulowaniu w określonym terminie
odpowiednich opłat na podstawie faktury proforma otrzymanej od Organizatora.
Organizator zapewnia, że wszystkie łodzie wyczarterowane w ramach Wydarzenia są
ubezpieczone. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń i szkód powstałych przez osoby będące pod
wpływem alkoholu.
Osoby Uczestniczą w Wydarzeniu na własne ryzyko. Organizator nie odpowiada za szkody
wyrządzone przez Uczestników, jak również powstałe w związku z użytkowaniem jednostek
pływających.
Organizator zapewnia podczas Wydarzenia pierwszą pomoc medyczną za pośrednictwem
ratowników medycznych i karetki.
Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenia zawodów żeglarskich, Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wydarzenia.
Zgłaszając się na Wydarzenie Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku przez Organizatora i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych form
multimedialnych.
Każdy zgłoszony Uczestnik otrzyma przy odbiorze jachtu opaskę identyfikacyjną na rękę
i identyfikator, którego posiadanie będzie upoważniało do udziału w wydarzeniach
towarzyszących podczas całego Wydarzenia.

§1. Zachowanie w czasie Wydarzenia
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Osoby obecne na Wydarzeniu obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu.
Wszystkich Uczestników imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz używania otwartego
ognia.

§2. Postanowienia końcowe
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We wszystkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a mających wpływ na przebieg
Wydarzenia decyduje organizator.
Pełny regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.

