
 

 
REGULAMIN WYDARZEŃ W RAMACH projektu Aktywna "Solna Rodzina" 

Regulamin szczegółowy - “Licealiada” - turniej 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych w ramach 
projektu Aktywna "Solna Rodzina" finansowanego z budżetu państwa, w imieniu którego 
działa Minister Sportu i Turystyki. 

2. Projekt Aktywna “Solna Rodzina” jest programem, którego realizacja jest nadzorowana 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

3. Działania realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników Projektu 
spełniających warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. 

4. Podmiotami realizującymi Program są: a) jako podmiot główny Fundacja Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego Wieliczka b) nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy 
prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych c) wykonawcy 
pozostający w stosunku pracy lub związani umową o realizacji usług na rzecz FMSW 

5. Uczestnikami i beneficjentami Programu są dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli 

6. Regulamin obejmuje wydarzenia:  “Licealiada” - turniej.  

6. Ogólny nadzór oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Programu pozostaje w 
gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

7. Obowiązki administratora danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu 
pełni Operator Krajowy. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały ujęte w 
Polityce Prywatności, zamieszczonej pod adresem https://smswieliczka.pl/fundacja 

8. „Licealiada” realizowana jest w celu promocji sportu i zdrowego stylu życia. Środkiem do 
osiągnięcia tego celu jest realizacja wydarzenia dla młodzieży z publicznością.  

 

§ 2 Udział w  wydarzenia i imprezach 

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu oraz imprezie realizowanej przez FMSW jest bezpłatne, a 
samo wydarzenie pozostaje dostępne dla każdego chętnego. 

 2. O uczestnictwie w wydarzeniu w przypadku wydarzeń ograniczonych liczbą miejsc 
(związaną z ograniczeniami hal widowiskowych, boisk sportowych lub widowni) decyduje 
kolejność zgłoszeń lub stawienia się na obiekcie 

 3. Warunkiem formalnym uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku dzieci i młodzieży 
szkolnej jest przedstawienie Nauczycielowi wychowania fizycznego, trenerowi lub innemu 
przedstawicielowi FMSW udzielonych przez rodzica lub opiekuna prawnego zgód na udział 
w wydarzeniu 



4. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i aktywnego uczestnictwa  w ramach 
wydarzenia do której są przypisani.  

5. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo dziecka w 
drodze do oraz z  wydarzenia   

7. W przypadku imprez realizowanych w ramach wydarzenia zgoda na udział jest 
jednoznaczna ze zgodą na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie 
materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, 
utrwalonych podczas realizacji zajęć w ramach wydarzenia jakąkolwiek techniką, na 
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) 
wyłącznie na potrzeby promocji wydarzenia. W przypadku nieletnich uczestników imprezy 
zgodę wyraża rodzic/opiekun.  

§ 3 Udział w  wydarzenia i imprezach - zasady rezygnacji z udziału  

1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu w dowolnym czasie. 

 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest bezpłatna.  

3.FMSW zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestników z listy w ramach listy obecności 
/rezerwacji miejsca lub odmowy udziału w organizowanej w ramach wydarzenia imprezie w 
przypadku naruszenia przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu lub innego 
aktu regulującego prawo.  

§ 4 Postanowienia końcowe  

1. Uczestnicy oraz podmioty realizujące Program zobowiązani są do przestrzegania i 
stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez FMSW w 
porozumieniu z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

3. Operator krajowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie 
realizacji Programu.  

4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej FMSW - 
https://smswieliczka.pl/fundacja 
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