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REGULAMIN IMPREZY 

Baw się na sportowo z Hasten 

30.10.2022 r. 

 

Organizatorzy: 

− Fundacja HASTEN. 

− Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 

− Centrum Rekreacjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.  

 

Cel imprezy: 

− Popularyzacja pływania i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany. 

− Wyłonienie najsprawniejszych zawodniczek i zawodników w teście sprawnościowym. 

− Zdanie testu na kartę pływacką. 

− Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. 

 

Termin i miejsce imprezy:  

− 30.10.2022 r., CRS Bielany przy ul. Lindego 20 w Warszawie.  

 

Program imprezy: 

I część PŁYWALNIA w godzinach 9:30-11:30 

− Na pływalni instruktorzy / trenerzy pływania udzielą wszystkich niezbędnych wskazówek i ocenią 

poziom sprawności uczestników w wodzie.  

− Będzie można zdobyć także kartę pływacką! Test na kartę pływacką obejmuje: skok do wody ze 

słupka w dowolny sposób, przepłynięcie 5 m pod wodą, przepłynięcie 200 m ciągiem w tym co 

najmniej 50m stylem grzbietowym.  

 

II część HALA SPORTOWA w godzinach 12:00-13.30  

− Na hali sportowej odbędzie się Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej dla całych rodzin, 

który pozwoli ustalić poziom sportowy uczestników.  

− Nagrodzonych zostanie trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn w kategorii 

OPEN a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy z uzyskanymi rezultatami.  

 

Nagrody: 

Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym 

w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej. Najlepsze trzy osoby wśród kobiet i mężczyzn 

w kategorii OPEN otrzymują puchary.  

 

http://m.st/
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Uczestnictwo:  

W wydarzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy chętni, którzy dokonają zapisu poprzez platformę 

Lupposystem Hasten, a tym samym zaakceptują regulamin i oświadczenie o stanie zdrowia. 

 

Uwaga: 

Akceptacja regulaminu wiąże się z deklaracją oświadczenia ze strony uczestników zawodów 

w następującej formie: 

− Osoba pełnoletnia – Oświadczam, że jestem zdrowy i nie mam żadnych przeciwwskazań do 

udziału w zawodach. Biorę pełna odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Żaden 

z domowników nie jest objęty aktualnie nadzorem epidemiologicznym bądź kwarantanną. Nie 

występują u mnie żadne objawy infekcji, sugerujące zachorowanie na COVID-19. Nie 

potwierdzono w ciągu ostatnich 2 tygodni u żadnego z domowników zakażenia SARS-COV-2/  

− Rodzic/prawny opiekun osoby nieletniej– oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Biorę pełna odpowiedzialność za stan 

zdrowia dziecka. Żaden z domowników nie jest objęty aktualnie nadzorem epidemiologicznym 

bądź kwarantanną. Nie występują u mnie żadne objawy infekcji, sugerujące zachorowanie na 

COVID-19. Nie potwierdzono w ciągu ostatnich 2 tygodni u żadnego z domowników zakażenia 

SARS-COV-2/  

 

Prawidłowo wypełniona rejestracja online stanowi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału 

w imprezie. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania organizatora, jeśli stan jego zdrowia ulegnie 

zmianie.  

 

Zgłoszenia: 

Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest rejestracja do 28.10.2022 r. do godz. 20.00 poprzez system 

Lupposystem Hasten dostępny pod adresem strony internetowej: 

https://grafik.hasten.pl/Events/EventReservation?id=15 

 

Przetwarzanie danych osobowych: 

Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie, przez Fundację Hasten, jego danych 

osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak udział w zawodach nie jest możliwy bez 

ich weryfikacji i możliwości przetwarzania w celach podanych powyżej. Dane będą przetwarzane 

z zachowaniem ostrożności, wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. Dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom w myśl art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i będą chronione przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje 

dane, prawo do uzupełniania ich i poprawiania. 

 

Wydarzenie sportowe „Baw się na sportowo z Hasten” będzie udokumentowane w postaci fotorelacji. 

Zdjęcia, które w myśl art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 z późn. zm.) nie wymagają zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku, mogą być publikowane na stronach www.hasten.pl / facebook Academy of Hasten oraz 

przekazane zleceniodawcy do dalszego udostępniania jako relacja z imprezy. 


