
Regulamin wydarzenia „Olimpiada bez granic” 

(olimpiada dla dzieci z niepełnosprawnościami, dalej: Olimpiada) 

§1. Cel olimpiady 

Integracja uczestników oraz wzmocnienie w nich przekonania, że niepełnosprawność nie wyklucza z 

udziału w życiu społecznym, sportowym i kulturalnym. 

§2. Termin i miejsce 

Olimpiada odbędzie się w dniu 10.04.2022 w godzinach: 11:00-14:00 w obiekcie Śremskiego Sportu 

przy ul. Staszica 1A. 

§3. Organizatorzy 

Organizatorami Olimpiady są: stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie i Śremski Sport sp. z o.o., 

Partnerem: stowarzyszenie Runner's Power w Śremie. 

§4. Uczestnicy i zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikami Olimpiady są dzieci z niepełnosprawnościami w wieku: 3-12 lat. Dopuszcza się udział 

pełnoletniego opiekuna w sytuacji, gdy dziecko nie jest w stanie samodzielnie uczestniczyć w 

Olimpiadzie. 

2. Uczestnicy zgłaszani są do udziału w jednej z dwóch kategorii: 

• kategoria I- dzieci mogące brać udział samodzielnie 

• kategoria II- dzieci wymagające udziału jednego z rodziców (opiekunów) 

3. Zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy dziecka. 

4. Maksymalna ilość uczestników: 50 osób 

5. Udział w Olimpiadzie możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronach organizatorów (www.pomocnadlonsrem.org, www.sremskisport.pl) oraz w 

dedykowanym wydarzeniu opublikowanym na ich stronach facebookowych. W zgłoszeniu należy 

podać: imię, nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy, wybór kategorii (I lub II). 

6. Termin przyjmowania zapisów: od 14.03 do 07.04.2022 

7. Udział osób niezapisanych jest możliwy, jednak nie mają one zagwarantowanego pakietu finishera i 

medalu. 

8. Organizator zaprasza uczestników do wzięcia udziału w 6 indywidualnych konkurencjach. Każdy z 

uczestników może wziąć udział w dowolnej ilości konkurencji. W żadnej z nich nie będzie prowadzona 

klasyfikacja. Każdy z niepełnoletnich uczestników otrzymuje medal i pakiet finishera. 

9. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. 

§5. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku 

wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 

2. Wszyscy uczestnicy wydarzenia objęci są ubezpieczeniem z tytułu NNW do kwoty 5 tys. zł. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pomocnadlonsrem.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2uNRT8CzyyoJ8LRWgFbLiX-7g20ETK5Vmend207P9d3iPLcFYY4my672U&h=AT1PzIwcYAjoN5R3jRxuUoVt5kPmrW-vPIkAu4t3gH7PiPLwfjgSaOcivg9gfcKFzZ6PfmP4ZXNvMHcwzMxN2e8kJV2ST0jv4r6RwDD0M_R5ArAm5te5kof2ahVt6w44bN00&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g_tPRQd3Yf1TLZNEj_m4KT8Sz1ywzp5GR8Wq5OawMJlPL7ojLCs6KqR8YMtpUPxqwM-uvOGY_owQ-8mTApoIApZROtctPJy1V3k2PU7Gh0YUxGkQCHM6003Py7I4pCHyIUief-UlmdrpmEOjhFyvpcbU2TLGTNyPtTOnp7szOECaWDOBj1mFMLCg
http://www.sremskisport.pl/?fbclid=IwAR0--tFjfzN64dBG1dAgySOeqcKFu5gw0RbLT4JDLZiSpq81o06wqeM2wxY


3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników oraz nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku ich utraty przez uczestnika. 

4. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Olimpiadzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

materiałach i relacjach z wydarzenia zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

Organizatorów. 

5. Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego 

przestrzegania. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych 

1. Administratorem danych jest: 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie, ul. Owocowa 7, 63-100 Psarskie 

Numer telefonu: +48 730 053 715 

2. Celem pozyskiwania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie ,,Olimpiady Bez granic” w dniu 

10.04.2022. Dane będą przechowywane przez okres 6 m-cy a następnie zniszczone. 

3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do 

jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przenoszenia danych, a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje niedopuszczenie do 

udziału w Olimpiadzie. 

 


