
Regulamin  
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ ARENĘ GLIWICE PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2019  

 

1. Organizatorem akcji ”Ferie w Arenie” jest Arena Operator Sp. z o.o., ul. Bojkowska 59c,  

44-100 Gliwice, dalej nazywany Organizatorem. 

2. Akcja ma miejsce na terenie Areny Gliwice przy ul. Akademickiej 50, 44-100 Gliwice,  

której Organizator jest Operatorem. 

3. Telefon kontaktowy: +48  32 444 26 00. 

4. Adres mailowy do kontaktu: info@arenagliwice.com  

5. Akcja trwa od 11 do 24 lutego 2019 r. w godz. 06:00 – 23:00. Dokładny terminarz 

uwzględniający dokładne godziny odbywania się poszczególnych atrakcji znajduje  

się na stronie - https://arenagliwice.com/o-arenie/ferie-zimowe-arena-gliwice/  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć bez podania przyczyny, 

a informację taką podać na swojej stronie po przez aktualizację harmonogramu. 

7. Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy regulamin, Regulamin Obiektu Arena Gliwice  

oraz wszelkie inne regulaminy wskazane w treści poniżej – dokumenty dostępne są na stronie 

internetowej www.arenagliwice.com oraz w miejscu odbywania się zajęć. 

8. Oferta obejmuje zajęcia bezpłatne (judo, boks, futsal, koszykówka, tchoukball, ultimate 

frisbee) oraz płatne (rolkowisko, warsztaty e-sportowe, chwyciarnia, bieganie w arenie) 

9. Zajęcia bezpłatne będą mieć miejsce na terenie Małej Areny gdzie należy stosować  

się do Regulaminu Małej Areny, poleceń osób prowadzących zajęcia oraz pracowników.  

Zajęcia będą odbywać się w przedziale godzinowym 10:00 – 14:00 według harmonogramu. 

10. Zajęcia płatne będą mieć miejsce: 

a) Rolkowisko – płyta Areny Głównej, 

b) Warsztaty e-sportowe – sala wielofunkcyjna przy Małej Arenie, 

c) Chwyciarnia – ścianka wspinaczkowa przy Małej Arenie, 

d) Bieganie w Arenie – holu głównym na poziomie 1. 

W przypadku powyższych atrakcji należy stosować się do poszczególnych regulaminów: 

Regulamin Rolkowiska, Regulamin Warsztatów e-sportowych, Regulamin Ścianki 

Wspinaczkowej, Regulamin Areny Gliwice, Regulamin Małej Areny, ale również do poleceń 

osób prowadzących zajęcia oraz pracownikówe) obsługi obiektu. 

11. Cennik, godziny oraz warunki korzystania z atrakcji płatnych. 

Chcąc zakupić bilet na wybraną atrakcję należy udać się do kasy Chwyciarnii (zejście schodami 

przy wejściu C – patrz mapa). 

a) Rolkowisko 

1) Cena - 5zł dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji szkolnej,  

10zł dla osób dorosłych.  

2) Godziny – od 14:00 do 20:00 według harmonogramu. 

3) Zasady korzystania - więcej informacji znajduje się w Regulaminie Rolkowiska. 

b) Warsztaty e-sportowe 

1) Cena - 5zł dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji szkolnej. Cena obejmuje 

jednorazowe wejście ograniczone czasowo do 20 minut, z możliwością wydłużenia 30 
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minut. Po 30 minutach obowiązkowa przerwa dla gracza ze względu na dbałość o jego 

zdrowie. Ostatnia sprzedaż biletu o godz. 13:40.  Instruktor weryfikuje czas korzystania 

atrakcji po przez zapisanie godziny rozpoczęcia na paragonie. 

2) Godziny – od 10:00 do 14:00 według harmonogramu. 

3) Zasady korzystania – więcej informacji w Regulaminie Warsztatów e-sportowych. 

c) Chwyciarnia 

1) Cena – 5zł dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji szkolnej w godz. 9:00 – 11:45, 

osoby dorosłe stosują się do normalnego cennika. Od godz. 12:00 wszyscy uczestnicy 

stosują się do regularnego cennika. 

2) Godziny – od 9:00 do 23:00 według harmonogramu. 

3) Zasady korzystania – więcej informacji w Regulaminie Chwyciarnii. 

12. Zajęcia nie stanowią zorganizowanej formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  

o których mowa w art. 92a ustawy o systemie oświaty i aktach wykonawczych. 

13. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu 

będącego w jego administracji. 

14. Rażące przypadki niewłaściwego zachowania uczestników oraz nieprzestrzegania regulaminów 

mogą spowodować usunięciem ich z obiektu i wykluczenie z zajęć. 

15. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna, które będą posiadać podpisaną  

przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na uczestnictwo w zajęciach jeśli uczestnik  

ukończył 10 lat. 

16.  Dzieci poniżej 10 roku życia muszą przebywać pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. 

Oświadczenie indywidualne można pobrać na stronie internetowej www.arenagliwice.com  

lub na miejscu w recepcji Chwyciarnii na poziomie 0 Małej Areny. 

17. Grupy zorganizowane zobowiązane są do zgłaszania swojej obecności minimum na dwa dni 

przed przyjściem na zajęcia kontaktując się telefonicznie lub mailowo. Opiekunowie 

zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dla grup zorganizowanych, dostępnego na 

stronie internetowej www.arenagliwice.com lub w miejscu odbywania się zajęć. 

18. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane 

przez podopiecznych na terenie obiektu, administrowanych przez Organizatora, 

odpowiedzialny jest opiekun grupy, który po zakończeniu zajęć zobowiązany jest wyprowadzić 

podopiecznych z obiektu. 

19. Uczestnicy indywidualni mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w pełnym dziennym 

wymiarze godzin przewidzianym dla wybranej atrakcji. Ewentualne wcześniejsze opuszczenie 

obiektu przez uczestnika i jego samodzielny powrót do domu jest możliwy tylko na podstawie 

pisemnego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego, które zezwala na samodzielne 

uczestnictwo w zajęciach. 

20. Organizator nie zapewnia opieki nad uczestnikami.  

21. Organizator zapewnia obecność osoby pełniącej funkcję ratownika. W celu uzyskania pierwszej 

pomocy należy zgłosić się bezpośrednio do ratownika, instruktora akcji lub pracownika 

dyżurującego z ramienia Organizatora ( 32 444 26 00) wraz z opiekunem grupy, pod opieką 

którego znajduje się osoba poszkodowana. 

22. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie dla uczestników akcji. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, 

robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz 

innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w imprezie na potrzeby 

reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach 

radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem  

do ich modyfikacji. 
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24. Liczba uczestników ograniczona maksymalnie do 150 osób dziennie. 

25. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć, w tym danych osobowych w postaci 

wizerunku (dalej: danych osobowych) jest Arena Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, 

przy Bojkowskiej 59c, e-mail: biuro@arenagliwice.com 

26. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w akcji 

organizowanej przez Arena Operator Sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich – danych dziecka), przez Organizatora (Arena 

Operator Sp. z o.o.) w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem 

wyników do ogólnej wiadomości jak również w celach promocyjnych i dokumentujących akcję. 

Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez opiekuna prawnego. 

27. Podane przez uczestników dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia 

wyrażonej przez uczestników zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 

przepisów prawa.  

28. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu 

uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,  

co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Zgodę uczestnik może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o 

wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Administratora 

(Organizatora). 

29. Dodatkowo, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

30. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych w 

Arenie Gliwice podczas Ferii Zimowych 2019 r. Decyzje dotyczące uczestników nie będą 

podejmowanie w sposób zautomatyzowany. 

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu oraz jego interpretacji przed 

rozpoczęciem akcji oraz podczas jej trwania. 


