
Regulamin wydarzenia „Bezpieczny weekend z AKWENEM” 

1. Organizatorzy 

a. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku 

b. KRAVMED Maciej Święcichowski. 

2. Termin i miejsce 

a. Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Piłsudskiego 3a, 62-028 Koziegłowy 

b. 9-10 września 2017 

3. Program 

a. Sobota, 9 września 2017, od godziny 12:00 – Szkolenie antyterrorystyczne. Czas trwania: 

maksymalnie 4 godziny. 

b. Niedziela, 10 września 2017, od godziny 10:00 – Zajęcia z samoobrony (osobno dla kobiet i 

mężczyzn) oraz przeciwdziałania aktywnemu strzelcowi. Zajęcia z ratownictwa medycznego – 

szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Czas trwania: maksymalnie 5 godzin. 

4.  Bilety 

a. Cena biletu na dwudniowe wydarzenie to 20 zł dla jednej osoby. 

b. Bilety są do kupienia w kasach pływalni w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. 

c. Bilety nie podlegają zwrotowi. 

5. Uczestnicy 

a. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

b. Przed rozpoczęciem zajęć pierwszego dnia każdy uczestnik będzie zobowiązany do podpisania 

oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w szkoleniu oraz o zapoznaniu się z 

niniejszym regulaminem.  

c. Wydarzenia w sobotę i niedzielę są za sobą ściśle powiązane, zatem nie ma możliwości wzięcia 

udziału w szkoleniu drugiego dnia w przypadku absencji pierwszego dnia.  

d. Liczba miejsc ograniczona (120 osób). Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie wydarzenia. 

6. Warunki w trakcie szkolenia 

a. Na szkoleniu są używane materiały pirotechniczne o dużej intensywności hukowej.  

b. Szkolenie zawiera elementy stresogenne wiążące się z dużym obciążeniem psychicznym.  

c. Wymagany jest luźny ubiór, który może ulec częściowemu zniszczeniu podczas szkolenia.  

d. Szkolenie z samoobrony związane jest z wysiłkiem fizycznym o średniej intensywności.  

e. Każdy uczestnik jest zobowiązany do samodzielnej oceny własnej wydolności fizycznej przed 

podjęciem szkolenia. 

f. Szkolenie zawiera elementy pokazu agresywnych technik zarówno ewakuacji jak i szkolenia z 

zakresu samoobrony. 

7. Dane osobowe 

a. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach promocyjnych i 

reklamowych organizatora w ramach promocji wydarzenia oraz w publicznych relacjach 

fotograficznych i telewizyjnych z imprezy. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 informujemy że administratorem 

danych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” ul. Leśna 6 62-004 Czerwonak, dane 

będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem, dane nie będą udostępniane innym 

podmiotom, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, dane 

podawane są dobrowolnie. 

8. Pozostałe 

a. Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W takiej 

sytuacji bilety zostaną zwrócone.  

b. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 

c. Regulamin wydarzenia jest dostępny na stronie www.akwenczerwonak.pl oraz w kasach 

pływalnia w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. 

http://www.akwenczerwonak.pl/

