
 
Regulamin wydarzenia „Bezpieczny weekend z AKWENEM” 

 

1. Organizatorzy:  

- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku  

 - KRAVMED Maciej Święcichowski 
 
2. Termin i miejsce:  

 Termin: 29-30 czerwca 2019 r. 
 Miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Piłsudskiego 3a, 62-028 Koziegłowy  

  
3. Program:  

Sobota, 29 czerwca 2019, od godziny 12:00  

 – Szkolenie z postępowania w sytuacji zamachu terrorystycznego.  

         Czas trwania: maksymalnie 4 godziny.  

Niedziela, 30 czerwca 2019, od godziny 10:00  
 – Zajęcia z samoobrony (osobno dla kobiet i mężczyzn)  
 – Zajęcia z przeciwdziałania aktywnemu strzelcowi.  
 – Zajęcia z ratownictwa medycznego w postepowaniu po zamachu terrorystycznym 
         Czas trwania: maksymalnie 5 godzin.  

 
4. Bilety:  

1. Cena biletu na dwudniowe wydarzenie to 40 zł dla jednej osoby.  

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

3. Bilety nie podlegają zwrotowi.  
 
5. Uczestnicy:  

1. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Liczba miejsc ograniczona (120 osób).  

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

 
6. Warunki w trakcie szkolenia:  

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

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

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

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

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do samodzielnej oceny własnej wydolności fizycznej przed podjęciem 
szkolenia.  

6. Szkolenie zawiera elementy pokazu agresywnych technik zarówno ewakuacji jak i szkolenia z zakresu 
samoobrony.  

 
7. Pozostałe: 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W takiej 
sytuacji bilety zostaną zwrócone.  

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

3. Regulamin wydarzenia jest dostępny na stronie www.akwenczerwonak.pl oraz w kasach pływalni  
w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.  



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku,  
ul. Leśna 6, 620-004 Czerwona (dalej: „AKWEN”), e-mail: r.jaskowiak@akwenczerwonak.pl. 
 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-
dane.eu.                       
 
3. Dane będą przetwarzane do celów świadczenia usług, na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na 
podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez 
Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. 
 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora, a także podmioty 
upoważnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  
 
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania 
danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest 
obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa. 
 
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania 
zgody. 
 
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 


