REGULAMIN FESTIWALU

„GRAVELOZA THE GREAT FEST”
BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
10-12 CZERWCA 2022

1. CHARAKTER FESTIWALU
Festiwal rowerowy Graveloza The Great Fest, zwany dalej jako „Festiwal” ma charakter
zamkniętego 3-dniowego festiwalu, dostępnego dla wszystkich uczestników, którzy zakupili
odpowiednie pakiety uprawniające do przebywania na terenie festiwalu oraz do korzystania
nieodpłatnie z udostępnionych przez organizatorów i partnerów festiwalu atrakcji, urządzeń i
innych zaplanowanych w harmonogramie wydarzeń. Festiwal skierowany jest w głównej
mierze do osób ze środowiska rowerowego wraz z rodzinami, nie mniej wszystkie osoby
wyrażające wolę uczestnictwa w festiwalu, które dokonają zakupu pakietów wejściowych są
mile widziane na wydarzeniu.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem wyścigu jest Stowarzyszenie Koleżeńskie Towarzystwo Kolarskie GRAVELOZA,
KRS: 0000935417, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13, zwane dalej jako „Organizator”.
Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację i przebieg festiwalu. Festiwal
będzie odbywać się na oznakowanych częściach Terenu, wytyczonych widocznymi znakami.
3. TERMIN
a. Festiwal odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2022 roku. Dokładny harmonogram
festiwalu zostanie opublikowany przez organizatora na profilu społecznościowym
Graveloza The Great Fest 2022 na minimum 14 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
4. MIEJSCE
Festiwal odbędzie się na terenie Zaścianek Babie Lato, Ziemiary 56, 99-417 Ziemiary
(dalej jako „Teren”).
5. SPRZEDAŻ BILETÓW
a. Biletem jest oznaczony papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego
okazanie uprawnia do wielorazowego wejścia na Imprezę w dniach 10 – 12 czerwca
2022 r. Godziny rozpoczęcia i zakończenia festiwalu, wraz z pełnym 3 dniowym
harmonogramem zostaną opublikowane przez organizatora na profilu
społecznościowym festiwalu Graveloza The Great Fest 2022 na minimum 14 dni przed
datą rozpoczęcia festiwalu.
b. Obowiązują następujące rodzaje biletów uprawniające do wstępu na festiwal:

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.

p.

i. Bilet normalny “Pakiet Festiwalowy TGF Standard” uprawniający do
wielokrotnego wstępu na teren festiwalu przez wszystkie 3 dni trwania
festiwalu w wysokości 451zł.
ii. Bilet normalny “Pakiet Festiwalowy TGF Race” uprawniający do
wielokrotnego wstępu na teren festiwalu przez wszystkie 3 dni trwania
festiwalu, oraz do udziału w zorganizowanym wyścigu rowerowym Graveloza
Race w wysokości 601zł. Dokładne zasady udziału w wyścigu Graveloza Race
zostały opisane w osobnym regulaminie samego wyścigu dostępnego na
stronie internetowej Graveloza .
iii. Bilet Ulgowy “Pakiet TGF Kids”, który dedykowany jest tylko dla dzieci i
młodzieży w wieku od 10 do 18 lat w wysokości 301zł. Uczestnicy
nabywający bilet ulgowy, zobowiązani są do uczestnictwa w festiwalu tylko i
wyłącznie w obecności opiekunów prawnych którzy wykupili jedne z
dostępnych biletów normalnych (Pakiet TGF Standard lub Pakiet TGF
Standard + Race)
iv. Dzieci do lat 9, mogą uczestniczyć w festiwalu bez ważnego biletu tylko i
wyłącznie w obecności opiekuna prawnego, który dokonał zakupu biletu
normalnego (Pakiet TGF Standard lub Pakiet TGF Standard + Race)
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą internetową poprzez platformę
zapisy.inessport.pl
W celu rejestracji konieczne jest posiadanie konta na platformie zapisy.inessport.pl
W sprawach technicznych związanych ze sprzedażą Biletów Uczestnicy powinni
zwracać się bezpośrednio do operatora sprzedaży, tj. zapisy.inessport.pl
Opłatę za pakiet należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem płatności
elektronicznych.
Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę przelewy24, przez którą
należy dokonać opłaty startowej.
Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl –
zakładka moje konto – płatności.
Opłaty za pakiet następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych.
Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto
organizatora.
Dokonanie opłaty za pakiet jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
O miejscu na liście decyduje pełna rejestracja, to jest przesłanie zgłoszenia oraz
dokonanie opłaty.
Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w
jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. W
przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością zamierza uczestniczyć w Imprezie wraz z
osobą wspierającą, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
Do wstępu na Imprezę upoważnia wyłącznie oryginalny Bilet nabyty zgodnie z
postanowieniami Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu
może zostać unieważniony przez Organizatora.
Zmiana w programie Imprezy nie jest podstawą do zwrotu Biletu lub jego
ekwiwalentu.

q. Wniesiona opłata za bilet jest bezzwrotna, ale możliwe jest jej przeniesienie na innego
uczestnika do dnia 28.05.2022. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia
pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl
r. Termin zgłoszeń i zakupu biletów upływa w dniu 28.05.2022 roku lub po wyczerpaniu
się limitu miejsc.
s. W przypadku odwołania imprezy w wyniku zdarzeń losowych i w wyniku działania siły
wyższej, na które organizator nie będzie miał wpływu np. lockdown w związku z
pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 organizator wyznaczy nowy termin festiwalu.
Wpłaty poniesione za pakiety startowe nie będą zwracane.
6. WSTĘP NA FESTIWAL
a. Wstęp na Imprezę przysługuje osobie posiadającej Bilet. Bilet wymieniany jest na
wejściu na Imprezę na identyfikator w formie opaski, wydawany przez Organizatora
(dalej jako „Identyfikator”). Identyfikatora nie można zdejmować. Identyfikator
uprawnia do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z Imprezy w czasie jego
ważności.
b. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobie, która
nie okazała ważnego Biletu.
c. Organizator, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, może odmówić wstępu na
Imprezę:
i. Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków, szczególnie
tych wzmagających agresję
ii. Osobie zachowującej się agresywnie.
iii. Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe),
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające,
osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości.
iv. Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
v. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do
osób upoważnionych przez Organizatorów do zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa
na
Imprezie,
legitymujących
się
stosownymi
identyfikatorami Organizatora.
vi. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 18-go roku życia, będą mogły
wejść na teren Imprezy tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna prawnego.
Opiekun prawny będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego
przebywającego na Imprezie od momentu wprowadzenia go na teren
festiwalu aż do jego wyjścia.
7. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FESTIWALU
a. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo Uczestnikom oraz porządek podczas
trwania Imprezy, w szczególności, poprzez osoby upoważnione posiadające stosowny
identyfikator organizatora.
b. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Imprezie, zobowiązane są
stosować się do poleceń Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń
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może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Organizator może wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa, w tym epidemiczne
oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie,
zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie, a także wszelkiego innego mienia.
Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z
ich przeznaczeniem.
Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie zobowiązane są posiadać
na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora
zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce, jest
jednoznaczną podstawą do usunięcia osoby z Imprezy. W przypadku zerwania lub
uszkodzenia Identyfikatora, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego
zgłoszenia się do Organizatora wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany
Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone
podczas Imprezy. Samowolne opuszczenie Imprezy z uszkodzonym lub zerwanym
Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora jest równoznaczne z
rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie.
Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom
usuniętym z Imprezy zgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa z
uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
Zabrania się prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na
Terenie Imprezy.
Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i używania środków odurzających.
Zwierzęta przyprowadzone przez Uczestnika na teren Imprezy, pozostają pod
całkowitą opieką, kontrolą i odpowiedzialnością Uczestnika. Organizator nie
odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta przyprowadzone przez Uczestnika
na Teren Imprezy.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
a. Uczestnik jest obowiązany:
i. Posiadać przy sobie ważny identyfikator i okazywać go każdorazowo na
żądanie Organizatora.
ii. Zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym
nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie –
przestrzegając postanowień Regulaminu.
iii. Stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora, a w przypadku interwencji
funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej,
Żandarmerii Wojskowej, pracowników albo funkcjonariuszy innych
uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
iv. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
przez niego na Imprezie lub miejscu noclegowym w mieniu innych
Uczestników oraz w mieniu Organizatora czy właściciela Terenu.

9. UCZESTNICTWO
Formalnymi warunkami uczestnictwa są:
a. Zaakceptowanie Regulaminu i rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego.
b. Ukończenie 18 lat najpóźniej w przeddzień startu lub uczestnictwo tylko i wyłącznie w
obecności opiekuna prawnego posiadającego odpowiedni bilet wstępu.
c. Wniesienie opłaty za festiwal w wyznaczonym terminie.
d. Osobiste odebranie pakietu wejściowego w Biurze Festiwalu w wyznaczonych
godzinach.
e. Podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i uczestnictwie w festiwalu na własną
odpowiedzialność.
f. Podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika.
g. Podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku uczestnika.
10. OCHRONA WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
a. Dane osobowe uczestników festiwalu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
wydarzenia oraz w celach marketingowych.
b. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z
udziałem w wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
c. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich
wizerunku w celu promocji wydarzenia i dokumentowania wydarzenia.
d. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
e. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w Graveloza The Great Fest. Zgłaszając się do wydarzenia uczestnik wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na
potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach
oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i
analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
f. Administratorem danych osobowych uczestnika Graveloza The Great Fest jest
Stowarzyszenie Koleżeńskie Towarzystwo Kolarskie GRAVELOZA. KRS: 0000935417,
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13 , kontakt z przedstawicielem Administratora
możliwy jest za pomocą email: info@graveloza.cc
g. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym
wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem 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).
h. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji
wyścigu i akcji z nim związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w
niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy do
rejestracji uczestników, firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy świadczące
usługi śledzenia GPS.
i. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r.

11. EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
b. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Graveloza .
c. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.
12. SYTUACJA EPIDEMILOGICZNA W POLSCE
a.

b.

c.

Graveloza The Great Fest odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień
wyścigu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
Uczestnik zapisując się na Graveloza The Great Face i akceptując niniejszy
regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do
Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-COV-2 podczas wydarzenia.
Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu
ułatwienia służbom sanitarny dochodzenia epidemiologicznego na wypadek
wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Festiwalu.

