
Regulamin pikniku sportowo-rekreacyjnego 
„Wszystkie dzieci nasze są”, 4.06.2022 r., Grudziądz 

 
I. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa organizację i zasady przebiegu pikniku zatytułowanego „Wszystkie dzieci nasze 
są” 
2. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” z siedzibą z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Pęcickiej 38. www.wczorajdzisiajjutro.pl biuro@wczorajdzisiajjutro.pl  
3. Rywalizacja w konkurencjach sportowych podczas pikniku będzie odbywać się w duchu sportowej 
rywalizacji i zasad fair play. 
4. Uczestnictwo w pikniku jest jednoznaczne z akceptacją przepisów Regulaminu. Uczestnik pikniku 
jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu. 
5. Udział w pikniku jest nieodpłatny i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia uczestnika. 
6. Informacje dotyczące imprezy (w tym m.in.: imiona i nazwiska  uczestników oraz ich wizerunek) będą 
publikowane na stronie internetowej www.wczorajdzisiajjutro.pl i na kanałach social media 
stowarzyszenia. 
 
II. Cel 
1. Organizacja możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, dorosłych i 
seniorów. 
2. Krzewienie postaw sportowych i rywalizacji w duchu fair-play. 
3. Popularyzacja aktywności ruchowej i aktywizacja ruchowo-fizyczna. 
4. Upowszechnianie sportu jako atrakcyjnego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu. 
5. Krzewienie postaw patriotycznych i edukowanie historyczne. 
6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
7. Aktywizacja różnych grup środowiskowych, w tym szczególnie środowiska wiejskiego i z małych 
miast. 
8. Zapobieganie patologiom społecznym. 
 
III. Uczestnicy 
1. W piknikach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – bez limitu wieku.  
2. Dzieci mogą wziąć udział w piknikach wyłącznie pod opieką dorosłych (rodziców bądź opiekunów 
prawnych). 
3. Stan zdrowia każdego uczestnika pikników musi nie budzić wątpliwości 
 
IV. Sprawy organizacyjne 
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest stosować do zaleceń organizacyjnych i podporządkować się 
poleceniom porządkowym. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas pikników. 
3. Organizator zapewnia przekąski, owoce i wodę. 
4. Organizator w całości pokrywa koszty związane z organizacją pikników. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia fotorelacji i wideorelacji z pikniku, i prawo 
opublikowania zdjęć na stronie www.wczorajdzisiajjutro.pl, a także w kanałach mediów 
społecznościowych stowarzyszenia. 
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie pikników.  
7. Uczestnicy pikników zrzekają się wszelkich roszczeń odszkodowawczych względem organizatora. 
 
V. Przetwarzanie danych osobowych (RODO) 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 



danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Organizator informuje, że będzie 
przetwarzał dane osobowe osób uczestniczących w aktywności pt.  Wszystkie dzieci nasze są”. 
 
Przetwarzanie to będzie polegało na publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku w procesie 
przygotowania turnieju oraz w trakcie jego trwania i po zakończeniu (wyniki, klasyfikacje, komentarze, 
opinie, relacje) na stronie internetowej wczorajdzisiajjutro.pl oraz w mediach społecznościowych. 
Jednocześnie Organizator informuje, że podanie ww. danych jest dobrowolne, a każdy uczestnik może 
w dowolnym momencie sezonu zmienić swoje dane oraz zakres ich udostępnienia. Każdy uczestnik 
wyraża zgodę (zgoda rodziców) na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Wczoraj, 
Dzisiaj, Jutro poprzez podpisanie formularza, który jest integralną częścią formularza zgłoszeniowego. 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 
 
VI. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie sprawy organizacyjne winne być zgłaszane drogą elektroniczną na adres 
biuro@wczorajdzisiajjutro.pl    
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy ogólne.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
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