Regulamin przeprowadzania zajęć z paraolimpijczykami – „WF z
paraolimpijczykiem”

Niniejszy

regulamin

określa

zasady

ogólnopolskiego

projektu

społecznego

„WF

z

paraolimpijczykami” (dalej jako: „Projekt”) organizowanego przez Polski Komitet Paraolimpijski
(dalej jako: „PKPar”), współfinansowanego ze środków Sponsora Strategicznego PKPar Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: „Orlen”).
1. Celem Projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i zdrowego
trybu życia, promocja i propagowanie sportu paraolimpijskiego oraz zakorzenienie
postaw społecznej odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży.
2. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
i szkolnym (dalej jako: „uczestnicy”).
3. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
4. Ideą projektu jest organizowanie spotkań paraolimpijczyków z dziećmi i młodzieżą w
przedszkolach, publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach
integracyjnych, społecznych oraz edukacyjnych.
5. W ramach spotkań określonych w pkt. 4 paraolimpijczycy przeprowadzają zajęcia
odpowiednie dla dyscyplin sportowych, które reprezentują lub przeprowadzają zajęcia
ogólnorozwojowe.
6. Harmonogram i tryb organizacji i przeprowadzania zajęć ustalany jest indywidualnie w
zależności od liczby oraz wieku uczestników zajęć.
7. Przeprowadzane zajęcia podzielone są na dwie części:
a) Część teoretyczna – obejmuje spotkania motywacyjne z dziećmi i młodzieżą na
których sportowcy ubrani w barwy narodowe lub klubowe opowiadają o
trenowanej przez nich dyscyplinie sportowej i swojej karierze zawodowej,
b) Część praktyczna – obejmuje przeprowadzenie treningu charakterystycznego
dla danej dyscypliny sportowej prezentowanej przez paraolimpijczyka lub
przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
8. Podmiot zainteresowany wzięciem udziału w Projekcie (dalej jako: „Strona

zgłaszająca”) zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia w formie prawidłowo
wypełnionego

formularza

na

stronie

https://paralympic.org.pl/projekty/wf-z-

paraolimpijczykiem/ najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed planowanymi zajęciami.
9. Strona zgłaszająca zobowiązana jest do przesłania zbiorczo w formie skanu
wymaganych

dokumentów

zamieszczonych

na

stronie:

https://paralympic.org.pl/projekty/wf-z-paraolimpijczykiem/

(tj.

Zgoda_wizerunek_zajęcia_w_szkole

oraz

Zgoda_wizerunek_zajęcia_w_szkole_osoba_dorosła) najpóźniej w terminie 7 dni
roboczych

przed

planowanymi

zajęciami

na

adres

e-mail:

marketing@paralympic.org.pl
10. Miejsce i czas realizacji projektu będzie każdorazowo uzgadniane z należytym
wyprzedzeniem ze Stroną zgłaszającą.
11. Strona zgłaszająca jest zobowiązana do zapewnienia co najmniej minimalnej
dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, która zagwarantuje możliwość
przeprowadzenia zajęć we wcześniej wyznaczonym do tego miejscu. Zgodnie m.in. z
kryteriami określonymi w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawie z dnia 21
marca 1985 o drogach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
12. W ramach Projektu Strona Zgłaszająca zobowiązana jest do zapewnienia przestrzeni
promocyjnej umożliwiającej rozstawienie w należyty sposób nośników reklamowych
dotyczących zajęć „WF z Paraolimpijczykiem” zawierających logo projektu i/lub logotyp
kompozytowy PKPar/PKN Orlen S.A. m.in. takich jak ścianka reklamowa oraz rollup.
13. Strona Zgłaszająca zobowiązuje się do wykonania i przesłania materiałów zdjęciowych,
nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu projektu na adres e-mail:
marketing@paralympic.org.pl.
14. Na materiale zdjęciowym, o którym mowa w pkt. 12 powinni znajdować się uczestnicy
Projektu, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku,
Paraolimpijczyk oraz nośniki reklamowe z widocznymi logotypami PKPar/PKN Orlen S.A.
15. Strona Zgłaszająca zobowiązuje się do udzielenia licencji niewyłącznej, bezpłatnej,
nieograniczonej czasowo na korzystanie z materiału zdjęciowego, o którym mowa w
pkt 12 i 13 Regulaminu.
16. Materiał zdjęciowy może być wykorzystywany na następujących polach eksploatacji:
a) zamieszczenie

materiału

(www.paralympic.org.pl)

oraz

na

stronie

na

fanpage’ach

internetowej
PKPar

na

PKPar
portalach

społecznościowych Facebook i Instagram,
b) przekazanie zdjęć w raportach do sponsora PKPar - Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku,

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
17. Każdy

Wnioskodawca

zobowiązany

jest

do

zapoznania

się

z

informacjami

o przetwarzaniu jego danych osobowych przekazanych za pomocą formularza „WF
z paraolimpijczykiem”, zawartymi w Polityce prywatności dostępnej do pobrania na
stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/projekty/wf-z-paraolimpijczykiem/.
18. PKPar zobowiązuje się do przekazania „starter-packów” z logotypem kompozytowym
PKPar/PKN Orlen S.A. dla uczestników zajęć.
19. Kwestie związane z wysyłką oraz odbiorem materiałów marketingowych dotyczących
Projektu ustalana będzie indywidualnie poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
mailowy.
20. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie PKPar.
21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga PKPar.
22. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie częściowo lub w
całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

