REGULAMIN
GRY BUBBLE BALL
W BUMPER BALL PODHALE BARTŁOMIEJ BOMBA

§1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Bumper Ball Podhale prowadzona jest przez Bartłomieja Bombę z siedzibą przy ul.
Andrzeja Galicy 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352671381 , dalej „Bumper Ball
Podhale” lub „Organizatorem” .
2. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Bumper Ball Podhale pod adresem: ul.
Andrzeja Galicy 1, 34-400 Nowy Targ.
3. Adres na facebook.com: https://www.facebook.com/bumperballpodhale/
4. Bumper Ball Podhale prowadzi działalność związaną ze sportem i rekreacją.
5. Organizator jest właścicielem sprzętu sportowego, służącego do gry.
6. Korzystający ze sprzętu do gry („Korzystający”) zawiera z Organizatorem umowę,
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i przepisami prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
7. Korzystanie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Bumper Ball Podhale.
8. Korzystającymi ze sprzętu służącego do gry i zarazem uczestnikami gry mogą być
jedynie:
A) osoby pełnoletnie;
B) osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych;
C) których masa ciała nie przekracza 100 kg;
D) akceptujące niniejszy regulamin własnoręcznym podpisem.
9. Nie dopuszcza się do gry osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających oraz takich, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują
się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
10. Ceny w Bumper Ball Podhale wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek
VAT (ceny brutto).

§2 OBOWIĄZKI STRON
1. Organizatorzy lub ich współpracownicy mają prawo do usunięcia Korzystających,
co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za grę.
2. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy Korzystającymi
oraz zakaz używania przekleństw lub słów uznawanych powszechnie za obelżywe.
Złamanie tego zakazu
pomimo upomnienia Organizatora lub jego
współpracowników skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem z gry.
3. Zabrania się używania do gry innych sprzętów niż te, które zapewnia Organizator.
4. Zabrania się wynoszenia sprzętu służącego do gry. Wszelkie próby kradzieży będą
skutkowały zawiadomieniem odpowiednich służb, w szczególności Policji.
5. Korzystający jest zobowiązany do słuchania oraz wypełniania instrukcji i wskazówek
organizatora oraz jego współpracowników.
6. Przed założeniem dmuchanych kul, należy usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty
narażone na zniszczenie oraz wszystkie te przedmioty, które mogą doprowadzić do
przebicia kuli od wewnątrz, w szczególności: łańcuszki, kolczyki, zegarki, okulary,
pierścionki, bransoletki.
7. Zakładając kulę należy pamiętać o przedłożeniu rąk przez ramiączka z uchwytów
tylnych w celu zabezpieczenia się przed wypadnięciem z kuli.
8. Należy zawsze trzymać się uchwytów przednich.
9. Nie należy zderzać się z Korzystającymi nie będącymi w kulach oraz osobami, które
są w trakcie stawania na nogi.
10. Nie należy wpadać na przedmioty, które mogą uszkodzić kule od zewnątrz.
11. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe korzystanie przez Korzystającego ze sprzętu
należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi lub jego współpracownikom.
12. Organizatorzy oraz osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzaniem i organizacją rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności
względem Korzystających za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie oraz po rozgrywkach Bubble Football.
13. Korzystający biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. Korzystający ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody powstałe w trakcie gry oraz
te, które mają związek z udziałem w niej, w tym koszty związane z uszkodzeniem
sprzętu służącego do gry.
14. Korzystający zrzekają się względem organizatora i jego współpracowników oraz
osób związanych z przeprowadzaniem rozgrywek wszelkich roszczeń związanych z
uczestnictwem w grze w razie wypadku lub szkody związanej z uczestnictwem w
grze.
15. Przystąpienie do gry przez Korzystającego jest równoznaczne z faktem, iż jego stan
zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu grach, bez ryzyka utraty zdrowia lub
życia.

§3 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Korzystającego jest Bumper Ball Podhale
Bartłomiej Bomba.
2. Przed RODO rozumie się Rozporządzenie 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.).
3. Organizator przetwarza dane osobowe Korzystania celu zawarcia i realizacji umowy
korzystania ze sprzętu sportowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcami danych
osobowych Organizatora mogą być: pracownicy Organizatora, zleceniobiorcy
Organizatora świadczący usługi reklamacyjne i serwisowe, podmioty świadczące
usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy
IT.
4. Korzystającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie
usług/umowy korzsytania z Organizatorem oraz czas niezbędny do wywiązania się
z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia
roszczeń).
6. Korzystający ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędy
Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi
zawarcie i realizację umowy o wypożyczenie sprzętu.
§4 INFORMACJE KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.12.2018 r.
2. Organizator zastrzega

możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana

dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w siedzibie
Organizator. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu

wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła
Korzystających, którzy zawarli umowę przed zmianą Regulaminu, chyba, że te
zmiany będą korzystne dla Korzystającego i wyrazi on na to zgodę.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca
wykonania umowy.

Załącznik do Regulaminu :
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMIN
GRY BUBBLE BALL W BUMPER BALL PODHALE BARTŁOMIEJ BOMBA i akceptuję jego treść.
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