REGULAMIN WYDARZENIA JUST JOIN OLYMPICSSOPOT 2019
I ORGANIZATOR
1. Organizatorem Wydarzenia Just Join Olympics Sopot 2019 (dalej jako: Wydarzenie
)
jest Just Join IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, lok. 1.44,
80-386 Gdańsk wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774695, której akta
rejestrowe znajdują się w tym sądzie, NIP: 5842781957, REGON: 382708421 (dalej
jako: Just Join ITlub Organizator).
2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail olimpiada@justjoin.it,
numerem telefonu +48 508 761 596 albo korespondencyjnie na adres siedziby
wskazany powyżej.
3. Aktualne szczegóły na temat Wydarzenia dostępne są na stronie internetowej
www.olimpiada.justjoin.it (dalej jako: strona internetowa).
II TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
1. Wydarzenie odbędzie się 26 września 2019 r. na terenie Stadionu Leśnego w
Sopocie przy ul. Generała Józefa Wybickiego 48, 81-842 Sopot.
2. Godzina rozpoczęcia Wydarzenia zostanie podana na stronie internetowej
Wydarzenia.
3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty lub miejsca Wydarzenia, przy czym
Uczestnik zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej oraz w wiadomości e-mail, nie później niż 24 godziny przed
rozpoczęciem Wydarzenia, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie
skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku
do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania
przyczyny. W takiej sytuacji Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu
uiszczonej opłaty.
III KONKURENCJE
1. W ramach Wydarzenia Uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w dowolnej
liczbie konkurencji. Uczestnik może wziąć udział w danej konkurencji tylko jeden raz.

2. Aktualne informacje na temat przewidzianych przez Organizatora konkurencji są
dostępne na stronie internetowej.
3. Udział w każdej z konkurencji jest całkowicie dobrowolny.
4. Udział w konkurencjach jest możliwy w trakcie Wydarzenia w godzinach wskazanych
przez Organizatora w harmonogramie Wydarzenia dostępnym na stronie
internetowej przed rozpoczęciem Wydarzenia (dalej jako: godziny otwarcia
konkurencji). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia
konkurencji w trakcie trwania Wydarzenia, co nie będzie skutkować powstaniem
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
5. Uczestnik, aby wziąć udział w wybranej konkurencji, musi zgłosić się do osoby
obsługującej wybraną konkurencję w godzinach otwarcia konkurencji i okazać
identyfikator z numerem startowym.
IV KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Podczas Wydarzenia Organizator będzie prowadził następujące klasyfikacje:
a. klasyfikacje w ramach poszczególnych konkurencji
b. klasyfikacje zespołową opierającą się na wynikach osób z zespołu
Podstawą klasyfikacji jest wynik stwierdzony przez sędziego konkurencji. Wynik
stwierdzony przez sędziego konkurencji jest ostateczny i nie przysługuje od niego
odwołanie.
2. Sędzia ma prawo do dyskwalifikacji Uczestnika niestosującego się do zasad
zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator dołoży należytej staranności, by zapewnić dokładną i sprawiedliwą miarę
wyników dla poszczególnych konkurencji. Jednocześnie Organizator zastrzega, że
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora w związku z
niedokładnym lub niewłaściwym odnotowaniem wyników.
4. Organizator przewiduje nagrody dla zdobywców miejsc I-III w ramach
poszczególnych konkurencji oraz dla zespołów, które zdobędą miejsca I-III w ramach
klasyfikacji zespołowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dodatkowych nagród, w tym
nagród od sponsorów.
6. Wyniki zostaną ogłoszone na ceremonii wręczenia nagród. W przypadku
nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać
wyłącznie w siedzibie Organizatora wskazanej w sekcji I pkt. 1 niniejszego
Regulaminu do dnia 10 października 2019 r.
V WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Wydarzenia (dalej jako: Uczestnik) może być osoba, która:
a. jest specjalistą IT,
b. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia ukończyła 18 lat,
c. zaakceptowała niniejszy Regulamin i spełniła warunki w nim zawarte,
d. złożyła stosowne oświadczenia i zgody niezbędne do wzięcia udziału w
Wydarzeniu (wzór w załączniku nr 1 do Regulaminu),
e. zgłosiła swój udział w Wydarzeniu i uiściła opłatę,
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została pozytywnie zweryfikowana na podstawie dokumentu ze zdjęciem w
recepcji Wydarzenia,
g. posiada identyfikator Uczestnika wydawany na recepcji Wydarzenia.
Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu z gwarancją uzyskania wszystkich świadczeń
przyjmowane są do 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Dokonanie zgłoszenia w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności
miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego
osobom, które dokonają zgłoszenia po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2
powyżej. Organizator nie przewiduje możliwości zgłoszenia udziału bezpośrednio w
recepcji Wydarzenia w dniu Wydarzenia.
Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie
udziału w Wydarzeniu oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik
rozważył ryzyko związane z uczestnictwem w Wydarzeniu, w tym ryzyko uszczerbku
na zdrowiu i utraty życia, a także ryzyko poniesienia szkód o charakterze
materialnym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko i ponieść wszystkie
ewentualne konsekwencje bez prawa do roszczeń w stosunku do Organizatora.
Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu wzięcie
udziału w Wydarzeniu.
Podczas trwania Wydarzenia Uczestnik musi mieć w widocznym miejscu
przymocowany identyfikator z numerem Uczestnika.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez
Organizatora.
Uczestnicy mogą przebywać jedynie w wyznaczonych strefach i są zobowiązani do
opuszczenia terenu Stadionu Leśnego po zakończeniu Wydarzenia.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w
szczególności na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo.
Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów i wyżywienia Uczestnik obowiązany jest
do pokrycia we własnym zakresie.

VI ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1. Zgłoszenie chęci udziału jest możliwe przez formularz dostępny na stronie
internetowej lub kontakt z Organizatorem.
2. Do wzięcia udziału w Wydarzeniu konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości
określonej na stronie internetowej lub zgodnej z ofertą przygotowaną indywidualnie
przez Organizatora w przypadku zakupu większej ilości wejściówek dla Uczestników.
3. Po uiszczeniu opłaty Organizator prześle Uczestnikowi na podany adres e-mail
formularz zapisu. Warunkiem ważnego zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu jest
jednocześnie uiszczenie opłaty oraz wypełnienie udostępnionego przez Organizatora
formularza zapisu przez każdego z Uczestników.
4. W ramach opłaty każdy Uczestnik otrzymuje:
a. możliwość wzięcia aktywnego udziału w Wydarzeniu i startu w wybranych
konkurencjach,

b. zestaw startowy,
c. napój,
d. podstawową opiekę medyczną,
5. Na życzenie Organizator wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni.
6. Organizator może wystawić Fakturę Pro-Forma na życzenie.
7. Opłata nie podlega zwrotowi nawet jeżeli Uczestnik nie wziął udziału w biegu z
przyczyn od siebie niezależnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Wydarzenie nie
dojdzie do skutku z winy Organizatora zgodnie z zapisami sekcji II pkt 4 niniejszego
Regulaminu.
VII PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w
którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz
zgłoszeniowy i uiścił opłatę, Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania
przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o
swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
olimpiada@justjoin.it, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie
o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. + adres ,mailowy
VIII BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator dołoży wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Uczestników w
trakcie Wydarzenia, w szczególności poprzez zapewnienie podstawowej opieki
medycznej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wzięcia udziału w konkurencji
Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających, zachowuje się agresywnie lub podejmuje inne działania mogące
stanowić zagrożenie dla jego życia lub zdrowia albo zagrożenia dla życia lub zdrowia
innych Uczestników i personelu obsługującego Wydarzenie.
IX WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie zezwala w rozumieniu art.
81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na nieodpłatne
wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo na zasadach określonych poniżej.
2. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, stanowi oświadczenie woli w rozumieniu art. 60
kodeksu cywilnego i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
3. Zezwolenie Uczestnika obejmuje prawo Organizatora do wykorzystania wizerunku
Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. rozpowszechnianie za pomocą dowolnych technik i na dowolnych nośnikach,

d. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem
wszelkich środków masowego przekazywania,
e. publiczne zamieszczanie i rozpowszechnianie w prasie, plakatach,
materiałach reklamowych, w sieci Internet, w tym na portalach
społecznościowych i stronach internetowych Organizatora oraz sponsorów i
partnerów Organizatora,
f. publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i
informacyjnych Organizatora oraz sponsorów i partnerów bez względu na
nośnik,
g. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy są uprawnieni do
publikacji wizerunku Uczestnika jest dostępna na stronie internetowej.
X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Administratorem
jest możliwy pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora albo za
pośrednictwem adresu e-mail olimpiada@justjoin.it
2. Organizator przetwarza dane osobowe:
a. na podstawie umowy w celu:
i.
organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia, w tym umożliwienia
Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu,
ii.
kontaktowania się z Uczestnikiem w celach związanych z organizacją
Wydarzenia,
b. na podstawie przepisów prawa w celu:
i.
wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów
podatkowych i rachunkowych,
c. na podstawie swojego uzasadnionego interesu:
i.
jakim jest prowadzenie efektywnej komunikacji, w tym udzielania
odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia oraz dozwolonych działań
marketingowych w ramach dostępnych kanałów komunikacji
ii.
gospodarczego jakim jest zapewnienie efektywnych płatności,
iii.
gospodarczego jakim jest marketing i promocja Wydarzenia, w tym
poprzez jego utrwalanie i rozpowszechnianie, co może się wiązać z
przetwarzaniem wizerunku Uczestników
3. Odbiorcami danych Uczestników mogą być operatorzy płatności oraz podmiot
dostarczający formularz zapisu na Wydarzenie, a także podmioty wspierające
Organizatora w zakresie prowadzenia marketingu.
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane. Okres ten wynika z przepisów prawa (w tym kodeksu cywilnego w
zakresie możliwości dochodzenia roszczeń z realizacji Umowy oraz z przepisów
podatkowych i rachunkowych). W zakresie danych przetwarzanych w celach
marketingowych, dane przetwarzane są do momentu wniesienia przez Uczestnika
sprzeciwu - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie oznaczonym na formularzu zapisu
jako obowiązkowy jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Podanie
pozostałych danych w żaden sposób nie wpływa na możliwość udziału w
Wydarzeniu.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA JUST JOIN OLYMPICS

Imię i nazwisko
Nazwa firmy

Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych.
Jednocześnie nie znajduję się w stanie wyłączającym świadomość albo swobodne
podejmowanie decyzji.
2. Uczestniczę w Wydarzeniu na własne życzenie i ryzyko. Stan mojego zdrowia
umożliwia mi wzięcie udziału w Wydarzeniu.
3. Podczas Wydarzenia zobowiązuje się do stosowania do poleceń i instrukcji
otrzymanych od organizatorów, służby porządkowe oraz personel medyczny.
4. Wiem, że podczas Wydarzenia będą wykonywane zdjęcia i filmy, na których mogę
zostać ujęty/a. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nieodzowny element
Wydarzenia, a umieszczenie w materiałach promocyjnych Wydarzenia wizerunku
Uczestników jest normalną, akceptowalną praktyką, której osoba uczestnicząca w
publicznej imprezie sportowej może racjonalnie oczekiwać. Jestem świadomy/a, że
Organizator może publikować i rozpowszechniać mój wizerunek w ramach promocji i
marketingu Wydarzenia. Świadomy/a powyższego, na podstawie art. 81 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwalam na utrwalenie i
przetwarzanie mojego wizerunku na potrzeby promocji i marketingu Wydarzenia.
Jednocześnie wiem, że podstawą przetwarzania przez Organizatora mojego
wizerunku jest jego uzasadniony interes polegający na popularyzacji sportu wśród
społeczności z branży IT oraz promocja własnej działalności.
5. Zapoznałem/am się z informacja na temat przetwarzania przez Organizatora moich
danych osobowych. Jestem w pełni świadomy/a celów ich przetwarzania oraz
przysługujących mi w związku z tym praw (www.olimpiada.justjoin.it).
6. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Wydarzenia Just Join Olympics Sopot
2019 i w pełni go akceptuję (www.olimpiada.justjoin.it).
Oświadczam, że w pełni rozumiem treść powyższych zapisów i w pełni je akceptuję
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