
Regulamin 
Warsztaty Parkour 18-19 lutego 2023 

 
I. Postanowienia Ogólne: 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Warsztatach Parkour 

organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód (Mińsk 
Mazowiecki 05-300 S. Okrzei 18A, NiP: 8222357818 email: 
akademia.parkour@gmail.com). 

2. Warsztaty Parkour odbędą się w dniach 18-19 lutego 2023 w sali sportowej  
SP  nr 3 im. Jana Pawła II przy ul. Budowlanej 2  
w Mińsku Mazowieckim. 

3. Warsztaty mają na celu edukację w zakresie sztuki przemieszczania się – parkour.  
4. Pod nazwą wydarzenia zawarte są warsztaty parkour. Warsztaty polegają na nauce oraz 

doskonaleniu sztuki – parkour. 
5. Warsztaty będą prowadzone przez trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
6. Podczas warsztatów obowiązują zasady i przepisy opisane w niniejszym regulaminie oraz 

zasady i przepisy obowiązujące na terenie SP nr 3  
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu 
użytkowania hali sportowej. 

7. Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2023 aż do momentu zakończenia wszelkich 
formalności organizacyjnych związanych z warsztatami. 

8. Udział w warsztatach oznacza akceptację przez uczestników postanowień niniejszego 
regulaminu. 

9. Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną w czasie trwania imprezy. 
 

II. Harmonogram imprezy: 
 
I Dzień Warsztatów Parkour: 
10:00–11:30 Weryfikacja uczestników 
13:00 -          Obiad 
12:00–14:00 Warsztaty edukacyjne parkour dla dzieci 
14:00–18:00 Trening wolny na udostępnionych przeszkodach 
18:00–18:15 Zdjęcie grupowe  
18:15-21:00 Warsztaty od trenerów dla trenerów z Totem Training  
21:00 -          Zamknięcie hali.  
22:00–07:00 Cisza nocna, odpoczynek. 
 
II Dzień Warsztatów Parkour: 
09:00–12:00 Edukacja, nauka na udostępnionych przeszkodach 
12:00 -          Obiad 
12:00–14:00 Wyłonienie zwycięzców: Best Trick 2022  
14:00- 14:15 Zdjęcie grupowe 
12:00–16:00 Trening wolny  
16:00–16:30 Zakończenie Warsztatów  
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III. Uczestnictwo:  
1. Liczba uczestników jest ograniczona do 80 miejsc.  
2. Elektroniczne zgłoszenia na warsztaty parkour przyjmowane będą poprzez formularz 

zgłoszeniowy przez stronę: akademiaparkour.pl  
3. Zgłoszenia elektroniczne zostaną zamknięte w dniu 31 stycznia 2023 o godz. 12.00  

lub wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń. 
4. Wszyscy uczestnicy zapisani elektronicznie poprzez formularz zgłoszeń muszą zostać 

zweryfikowani w dniu warsztatów przez Organizatora. W celu weryfikacji uczestnika 
należy okazać się dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia). 
 

IV. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 
1. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie: 

• oświadczenia uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej; 
• oświadczenia prawnego opiekuna uczestnika w przypadku osoby niepełnoletniej. 
• Oświadczenie RODO 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem warsztatów parkour,  
a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

3. Podpisanie oświadczenia oznacza, że pełnoletni uczestnik bierze udział w warsztatach 
wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz świadom jest zagrożeń związanych  
z edukacją sztuki parkour. W przypadku małoletniego odpowiedzialność za uczestnictwo 
w warsztatach bierze opiekun prawny, jednocześnie przyjmując do wiadomości, że 
świadom jest zagrożeń związanych z edukacją sztuki parkour przez podopiecznego 
(wzory oświadczeń dostępne u Organizatora w dniu imprezy oraz w wersji elektronicznej 
na stronie www.akademiaparkour.pl).   

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w warsztatach wiąże się z wysiłkiem 
intelektualnym oraz również fizycznym pokazy technik i pociąga za sobą naturalne 
ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 
szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w warsztatach mogą 
wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

5. Podpisując oświadczenie uczestnik/opiekun prawny wyraża tym samym zgodę  
na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych 
oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu 
działającemu w imieniu organizatora.  

6. Uczestnik/opiekun prawny oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną  
za wszystkie wyrządzone przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom 
warsztatów oraz osobom trzecim. 

7. Uczestnik/opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia,  
że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie oraz że zapoznał 
się z Regulaminem Warsztatów Parkour i innymi wymienionymi  
w zapisach pkt. I ppkt 6. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,  
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

9. Udział w warsztatach oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne 
utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie oraz na jego 
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie 



fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez 
organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych  
lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez organizatora, w publikacjach 
organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem,  
że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 
informacje o działalności prowadzonej przez organizatora a ich wykorzystanie w innym 
celu nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w przypadku użycia ich 
wizerunku nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawa  
do wynagrodzenia.  

10. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody  
na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademię 
Parkour Wschód ul. S. Okrzei 18A w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych  
z dnia 29 sierpnia 1997  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późniejszymi zmianami). 
 

V. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik biorący udział w warsztatach powinien mieć na sobie ubranie sportowe 

(koszulka z krótkim rękawem, spodnie dresowe lub krótkie spodenki, obuwie sportowe). 
2. Uczestnik nie może mieć żadnych ozdób i biżuterii mogących utrudniać naukę. 
3. Uczestnik nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych używek. 
4. Ubezpieczenie uczestników warsztatów odbywa się we własnym zakresie. 
5. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają 

wyłącznie charakter edukacyjny i popularyzacyjny. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich w związku  
lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji lub umiejętności zdobytych  
w trakcie warsztatów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
organizowanych warsztatów (szatnie, sale, trybuny itp.). 

7. Uczestnik oświadcza, iż wiadomym jest mu, że Organizator i osoby z nim współpracujące 
w ramach organizowanego wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe powstałe z przyczyn niezależnych 
od Organizatora. 

8. Warsztaty są ubezpieczone na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne  
na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem 
uczestnika wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub ich przerwania  
z ważnych przyczyn. 

10. Osoba do kontaktu w sprawie Warsztatów: PIOTR LICHOTA (Stowarzyszenie Klub 
Sportowy Akademia Parkour) 693 147 697. 

11. Sprawy nieuregulowane i sporne rozstrzyga Organizator po wcześniejszej konsultacji  
ze stronami zaangażowanymi w wyżej wymienione sprawy. 

12. Sprawy nieujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

 

 
 



 

 

 


