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REGULAMIN  
 

Niebieskie Igrzyska - Gdańsk 2 kwietnia 2020 roku 
 
I. Organizator 
1.Organizatorami Niebieskich Igrzysk są: 
  - Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139,  
80-114 Gdańsk    www.fundacja.iwrd.pl.  
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Gdańsku www.awf.gda.pl 
 zwanymi dalej łącznie Organizatorem 
2. Niebieskie Igrzyska są wydarzeniem o charakterze sportowo - integracyjnym, 
dedykowanym dzieciom młodszym z udziałem dzieci z autyzmem, organizowane  
i przeprowadzone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Wiodącym kolorem 
całego wydarzenia jest kolor niebieski jako znak solidarności z osobami z ASD. 
 
Na naszych zawodach wszyscy zawodnicy są zwycięzcami! Czas nie jest najważniejszy, bo 
liczy się wytrwałość! 
 
II. Cele  
• zwiększenie wrażliwości i świadomości społecznej na temat autyzmu, 
• promocja postawy, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces 

na miarę swoich możliwości, 
• kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi, 
• zintegrowanie działań wokół obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,  
• integracja oraz rozwijanie i wzmacnianie więzi poprzez konkurencje drużynowe 
• doskonalenie sprawności motorycznych  
• kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł 
• rozwijanie zdolności podejmowania działań w różnych sytuacjach  
• uczenie zgodnej pracy i zabawy 

 
III. Miejsce i termin  
1.Niebieskie Igrzyska odbędą się na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku. 
2. Wydarzenie odbędzie się 2 kwietnia 2020 – wtorek, w godzinach 9.00-12.00;  
Rejestracja poszczególnych drużyn odbywać się będzie od 8.10 - 8.50 w biurze zawodów. 
 
IV. Opłaty: 
1.Udział w Igrzyskach jest bezpłatny. 
 
V. Uczestnictwo 
1. Uczestnikami Niebieskich Igrzysk mogą być dzieci z grup przedszkolnych i szkół 
podstawowych klasy I-III, w tym dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, wraz z 
opiekunami, którzy dokonają zgłoszenia swojego udziału zgodnie z postanowieniami 
niniejszego regulaminu. Planowana łączna liczba uczestników: 440-490 osób. 
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2. Zawodników obowiązuje strój sportowy (koszulka, spodenki, dresy) oraz halowe obuwie 
sportowe (tenisówki, trampki, adidasy). Opiekunowie reprezentacji z poszczególnych 
placówek dokładają szczególnych starań o zabezpieczenie obuwia sportowego – wejście na 
parkiet hali tylko w obuwiu sportowym. 
3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie hali wyłącznie pod opieką osoby 
pełnoletniej. Oznacza to, że dzieci kibicujące jak i dzieci biorące udział w konkurencjach 
sportowych (zawodnicy) muszą być pod opieką wyznaczonych przez Dyrekcję placówki 
nauczycieli lub opiekunów zwanymi dalej opiekunami. Wyznaczeni opiekunowie biorą pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych przez cały okres przebywania na 
hali sportowej oraz w drodze na Igrzyska i drodze powrotnej, a także za porządek 
pozostawiony przez swoich podopiecznych na obiekcie, jak i w szatniach.  
4. Każda grupa dzieci z poszczególnych placówek jest zobowiązana do przybycia na Igrzyska 
z minimum dwoma opiekunami:  
- opiekun zawodników - opiekun drużyny startującej w konkurencjach sportowych na płycie 
głównej. Drużyna zawodników składa się z 6 zawodników plus opiekun. 
- opiekun kibiców – opiekun dzieci dopingujących na trybunach oraz dzieci biorących udział  
 w   innych atrakcjach przygotowanych przez organizatora na pozostałym terenie obiektu. 
Zespół kibiców składa się maksymalnie z 8 dzieci plus minimum jeden opiekun.  
(Uwaga! Zgłoszenie zespołu kibiców nie jest obowiązkowe! Placówka może wystawić 
jedynie drużynę składającą się z 6 zawodników wraz z dwoma opiekunami). 
5. Każda drużyna wybiera spośród swoich zawodników kapitana. Kapitan stoi na czele 
drużyny, zawsze zaczyna daną konkurencję oraz niesie, podczas otwarcia Igrzysk, tablicę z 
emblematem placówki.  
6. Placówka może zgłosić więcej niż jedną drużynę zawodników, ale nie więcej niż 8 kibiców 
łącznie. W przypadku zgłoszenia dodatkowej drużyny zawodników należy wypełnić osobny 
formularz zgłoszenia i opisać go – drużyna dodatkowa. W zależności od liczby zgłoszeń 
Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawie rejestracji 
dodatkowych drużyn. 
7. Osoby uczestniczące w Niebieskich Igrzyskach tzn. wszystkie osoby znajdujące się na 
terenie hali podczas trwania wydarzenia, są zobowiązane zachowywać się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności:  
a. uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach, z poszanowaniem dobra innych 
uczestników Igrzysk i osób trzecich,  
b. przestrzegać postanowień regulaminu Niebieskich Igrzysk,  
c. przestrzegać postanowień regulaminu obiektu, na którym odbywają się Niebieskie 
Igrzyska,  
d. nie wnosić na Niebieskie Igrzyska niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych.  
8. Uczestnicy Niebieskich Igrzysk są zobowiązani do stosowania się do poleceń wydawanych 
przez służby porządkowe organizatora, służby informacyjne, przedstawicieli organizatora, a 
w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub pracowników innych 
uprawnionych służb i organów do wykonywania ich poleceń.  
9. Na terenie hali podczas trwania Igrzysk mogą się znajdować tylko i wyłącznie grupy dzieci 
i ich opiekunowie zgłoszeni wcześniej do udziału w wydarzeniu oraz osoby pełniące funkcje 
z ramienia organizatora (osoby te będą miały koszulkę z napisem ORGANIZATOR). 
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10. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony może zażądać od każdej osoby 
znajdującej się na terenie hali podczas Niebieskich Igrzysk okazania dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość lub wskazania opiekuna, który może potwierdzić jego 
tożsamość, oraz wskazania właściwego zgłoszenia i placówki. Czynność ta nie wymaga 
podawania przyczyny kontroli. W przypadku odmowy okazania dokumentów lub braku 
możliwości weryfikacji tożsamości osoby pełnoletniej, osoba ta może zostać usunięta z terenu 
hali. 
11. Wejście na teren obiektu w okresie trwania imprezy stanowi jednocześnie zgodę 
uczestnika Igrzysk i ich opiekunów  na nieodpłatne  utrwalanie swojego wizerunku na 
zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego 
wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w 
szczególności zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, utrwalane i 
zwielokrotniane, udostępniane i pokazywane publicznie (np. w ulotkach, w prasie, telewizji, 
Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, materiałach reklamowych, itp.) zwłaszcza w 
celach służących promocji działalności Organizatora  
12. Wszyscy uczestnicy Niebieskich Igrzysk w momencie zgłoszenia ich do uczestnictwa w 
Igrzyskach równocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 
podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych 
w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, 
internetowych i w formie drukowanej np. na liście startowej, wynikach itp. Uczestniczący 
wyrażają zgodę na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy podany w 
wysłanym zgłoszeniu informacji organizacyjnych dotyczących Niebieskich Igrzysk oraz 
Fundacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka i podmiotów z nim związanych. 
Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 
VI. Zgłoszenie 
1.Warunkiem uczestnictwa dzieci z danej placówki jest dokonanie zgłoszenia i otrzymanie 
jego potwierdzenia. 
2. Kartę zgłoszenia należy pobrać w zakładce ZAPISY na stronie internetowej 
www.niebieskieigrzyska.pl 
3. Kartę zgłoszenia (skan), czytelnie wypełnioną, zgodnie z załącznikiem nr 1 należy wysłać 
do 20 marca 2020 r. na adres: niebieskieigrzyska@iwrd.pl podając:  
- dokładną nazwę placówki, adres i dane kontaktowe,  
- imiona i nazwiska minimum dwóch opiekunów i ich dane kontaktowe (adresy mailowe, 
numery telefonów) oraz jednoznaczne wskazanie osoby koordynującej przygotowania do 
uczestnictwa w Igrzyskach 
-  podstawowe dane dzieci z podziałem na grupy zawodników i dzieci kibicujących: imię, 
nazwisko, wiek oraz wzrost (każdy uczestnik Igrzysk otrzyma bezpłatnie niebieską koszulkę).  

o drużyna zawodników składa się z 6 zawodników plus opiekun, którzy będą 
reprezentowali przedszkole/ szkołę w Igrzyskach. 

o zespół kibiców składa się maksymalnie z 8 dzieci plus minimum jeden 
opiekun, którzy na trybunach będą dopingowali swoją drużynę. 
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W zgłoszeniu jest też wskazana liczba dzieci z autyzmem lub inną niepełnosprawnością oraz 
lista dodatkowych opiekunów, jeśli takie osoby będą chciały wejść na imprezę.  
4. Na zgłoszeniu jest wymagany podpis dyrektora placówki oraz pieczątka.  
5. Akt zgłoszenia kończy się w momencie otrzymania jednoznacznego potwierdzenia drogą 
mailową od Organizatora – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, że zgłoszenie zostało 
przyjęte i nie wymaga uzupełnienia. Znajduje się w nim ilość osób wpisana na listę oraz 
informacje organizacyjne. Samo wysłanie zgłoszenia, bez potwierdzenia, jest 
niewystarczające.  
6. Potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia będzie wysyłane w ciągu trzech dni roboczych od 
otrzymania zgłoszenia przez organizatora. 
7. Zgłoszenie dziecka na Karcie zgłoszenia przez dyrektora placówki jest równoznaczne z 
oświadczeniem, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Igrzyskach tzn., że nie 
występują żadne przeciwwskazania do jego udziału w Igrzyskach (w szczególności o 
charakterze medycznym). Zgłoszenie jest równoznaczne, że rodzice lub prawni opiekunowie 
dziecka wyrazili pisemną zgodę na jego uczestnictwo po wcześniejszym zapoznaniu się z 
regulaminem Igrzysk i jego zaakceptowaniem. Pisemne zgody są przechowywane u dyrektora 
placówki.  
8. Organizator nie zapewnia osobom dorosłym i dzieciom uczestniczącym w Niebieskich 
Igrzyskach jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej 
czy innego ubezpieczenia nie wymienionego w tym miejscu, z tytułu chorób i uszkodzeń 
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. 
Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego 
stanu zdrowia uczestników oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
9. Nabór jest prowadzony do wyczerpania wolnych miejsc. Decyduje kolejność 
wpłynięcia zgłoszeń. 
10. Placówki, które dokonały zgłoszenia, powinny umieścić w przedszkolu/ szkole plakat na 
temat Światowego Dnia Autyzmu i ewentualnych niepokojących symptomów – plakat do 
pobrania w dwóch formatach: A3PLAKAT_Niebieskie_Igrzyska.pdf  i  
A4PLAKAT_Niebieskie_Igrzyska.pdf 
11. Każda placówka biorąca udział w Niebieskich Igrzyskach powinna przygotować 
emblemat placówki - tablicę na trzonku, którą będzie niosło jedno wytypowane przez 
wychowawcę dziecko – kapitan drużyny - podczas prezentacji drużyn w trakcie otwarcia 
Igrzysk. Na tablicy musi znaleźć się LOGO_NiebieskieIgrzyska.pdf oraz nazwa placówki– 
pozostałe elementy graficzne pozostają w gestii każdej z placówek. Wymiary tablicy 50 cm x 
30 cm, długość trzonka 40 cm. 
 
VII. Konkurencje sportowe 
1. Wszystkie konkurencje, które będą rozgrywane podczas Niebieskich Igrzysk są 
zaprezentowane w formie krótkich filmików na stronie www.niebieskieigrzyska.pl                 
w zakładce „Konkurencje”. W ramach przygotowań do Igrzysk wskazane jest przećwiczyć 
wszystkie konkurencje – ułatwi to w dniu Igrzysk, przeprowadzenie zawodów oraz zmniejszy 
tremę J dzieci. 
2. Zawodnicy będą startowali w konkurencjach przygotowanych przez organizatora, w dwóch 
grupach wiekowych: dzieci przedszkolne i klasy I – III SP.  
3. Każdy zawodnik Igrzysk uczestniczący w konkurencjach sportowych jest pod bezpośrednią 
opieką swojego opiekuna, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność.  
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4. W konkurencjach sportowych zawodnikowi może udzielać pomocy w wykonaniu danego 
zadania jego opiekun. Liczy się udział, nieprecyzyjne wykonanie poszczególnych 
konkurencji.  
 
VIII. Ramowy przebieg Niebieskich Igrzysk 
1. Biuro zawodów znajdujące się na terenie hali w dniu zawodów będzie czynne od 8.00 do 
12.00. Rejestracja poszczególnych drużyn odbywać się będzie od 8.10 - 8.50.  
 
8.00 – otwarcie biura zawodów 
8.10 – rozpoczęcie rejestracji uczestników 
 
 1. Wszystkie zgłoszone grupy zaraz po wejściu na teren hali sportowej są kierowane przez 
służby porządkowe organizatora (wolontariusze – studenci AWF Gdańsk, nauczyciele, 
terapeuci, przyjaciele IWRD) do BIURA ZAWODÓW. Opiekun grupy - koordynator musi 
mieć przy sobie kopię wysłanego zgłoszenia i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od 
organizatora. W tym miejscu zostaje potwierdzona zgodność osób ze zgłoszeniem oraz: 
  - wszyscy zgłoszeni zawodnicy Igrzysk otrzymują bezpłatną koszulkę z logo igrzysk, w 
którą się przebierają. 
- wszyscy zgłoszeni uczestnicy Igrzysk otrzymują bransoletkę identyfikacyjną z danymi: imię 
i nazwisko dziecka, nazwa placówki. Ważne, aby dziecko przez cały czas trwania Igrzysk 
miało bransoletkę na ręku. 
- wszyscy zawodnicy otrzymują specjalne karty – KARTA KONKURENCJI NIEBIESKICH 
IGRZYSK, w których zawodnicy będą zbierać pieczątki po wykonaniu każdego zadania 
 2. Do każdej grupy z jednej placówki zostaje przydzielony PRZEWODNIK GRUPY, 
przeszkolony wolontariusz, który będzie przewodnikiem po Igrzyskach i opiekunem grupy 
przez cały czas przebywania jej na terenie hali. PRZEWODNIK GRUPY przedstawi plan 
Igrzysk, odpowie na wszystkie pytania organizacyjne oraz pokieruje w odpowiednie miejsca: 
na trybuny - grupę dzieci dopingującą, do szatni zawodników – dzieci - zawodnicy 
startujący w konkurencjach. 
3. Obok biura zawodów znajduje się SZATNIA GŁÓWNA. Jest w niej zostawiana 
wierzchnia odzież, która jest pakowana do specjalnych worków i oznaczana nazwą placówki 
oraz ilością worków np., przedszkole nr 5, worek nr 1 z 4 wszystkich pozostawionych 
worków. Ważne, aby dzieci wzięły wszystkie niezbędne rzeczy z kurtek, gdyż dostęp do nich 
podczas trwania igrzysk będzie ograniczony. 
4. Opisane worki są przekazane SZEFOWI SZATNI GŁÓWNEJ przez PRZEWODNIKA 
GRUPY. SZEF SZATNI przy odbiorze sprawdza poprawność opisu worków i odstawia je wg 
określonego porządku, który ułatwi wydawanie worków po zakończeniu wydarzenia. 
5. Zawodnicy wraz z opiekunami, zostają odprowadzeni przez PRZEWODNIKA GRUPY do 
przebieralni – szatni zawodników. Dzieci przebierają się tam w strój sportowy. Swoje rzeczy 
pakują do wskazanych przez PRZEWODNIKA GRUPY worków. PRZEWODNIK opisuje 
worek i przekazuje go SZEFOWI SZATNI ZAWODNIKÓW. 
6. Po przebraniu PRZEWODNIK GRUPY wraz z zawodnikami danej placówki i opiekunem 
udaje się do STREFY OCZEKIWANIA ZAWODNIKÓW znajdującej się bezpośrednio na 
płycie głównej hali. Tam zawodnicy czekają na otwarcie Igrzysk. 
 
9.00 – 9.15 – oficjalne otwarcie Niebieskich Igrzysk  
  



Niebieskie Igrzyska: regulamin         

                  

WWW.NIEBIESKIEIGRZYSKA.PL 
 
 

St
ro
na
6	

1. Wniesienie flagi Niebieskich Igrzysk i przemarsz wszystkich drużyn z emblematami 
placówek wg określonej kolejności.      
2. Uroczyste ślubowanie Niebieskich Igrzysk 
   Zawodnicy Niebieskich Igrzysk: 
- Czy ślubujecie - Respektować zasady obowiązujące w sporcie 
- Czy ślubujecie - Przestrzegać zasady szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować 
zgodnie z duchem fair play 
- Czy ślubujecie - Godnie reprezentować swoje przedszkola i szkoły 
Dzieci odpowiadają - Ślubujemy! 
3. Przemówienia oficjalnych gości i ambasadorów Igrzysk. 
4. Zapalenie Niebieskiego Światła Solidarności Niebiskich Igrzysk 2020 na czas trwania 
Igrzysk 
 
9.15-9.25 – rozgrzewka wszystkich zawodników na płycie głównej hali. Odbywa się ona pod 
nadzorem opiekuna placówki i pomocnika grupy 
 
9.25 – 9.30 – drużyny zawodników ustawiają się na starcie. Opiekunowie placówek i 
PRZEWODNICY są przy swoich zawodnikach, koordynują i nadzorują ich przygotowania 
Przed rozpoczęciem zawodów odbywa się demonstracja pokonywania wszystkich 
konkurencji z wyjaśnieniem jej szczegółów przez osobę odpowiedzialną ze strony 
organizatora za przeprowadzenie zawodów. 
 
9.30 – 11.15 – zawody 
Na naszych zawodach czas nie jest najważniejszy – liczy się udział i przejście przez wszystkie 
konkurencje! 
 
1. Zawodnicy pokonują wg określonej kolejności i pod nadzorem PRZEWODNIKA GRUPY 
wszystkie konkurencje. Po zakończeniu każdej z nich zawodnik otrzymuje pieczątkę na 
Karcie Konkurencji. Zebranie wszystkich pieczątek oznacza zaliczenie wszystkich 
konkurencji. Zawodnicy cały czas są pod opieką swojego opiekuna z placówki. 
PRZEWODNIK GRUPY wspiera drużynę w wykonywaniu konkurencji. 
2. Dzieci wymagające stałej opieki wykonują konkurencje razem z opiekunem.  
3. Kibice na trybunach kibicują zawodnikom. Osoba prowadząca Igrzyska, przez mikrofon, 
cały czas koordynuje całość zawodów. Na ekranie są wyświetlane nazwy drużyn, które 
startują itp.   
4. Po ukończeniu wszystkich konkurencji zawodnicy razem z PRZEWODNIKIEM GRUPY 
są kierowani do STREFY ZABAWY i RELAKSU.  
5. Organizator zapewnia uczestnikom wodę i niewielki poczęstunek. Opiekun grupy z 
placówki musi mieć informacje o ewentualnych przeciwskazaniach alergicznych 
poszczególnych dzieci i w przypadku możliwości wystąpienia alergenu ograniczyć dziecku 
spożycie poczęstunku.  
 
11.15-11.45 – ceremonia zakończenia Niebieskich Igrzysk. 
 
1. Wręczanie wszystkim zawodnikom okolicznościowych medali za udział w Niebieskich 
Igrzyskach.  
2. Zgaszenie Niebieskiego Światła Solidarności Niebieskich Igrzysk 2020.  
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3. Oficjalne podsumowanie i zamknięcie Igrzysk. 
 
11.45-12.00 – opuszczenie hali i powrót do placówek 
 
1. W celu uniknięcia tłoku i niebezpiecznych sytuacji w szatni dla zawodników i szatni 
głównej, kolejność opuszczania trybun i drużyn ze STREFY OCZEKIWANIA 
ZAWODNIKÓW jest podawana przez prowadzącego Igrzyska przez mikrofon. Do momentu 
wyczytania przez prowadzącego nazwy danego przedszkola i zezwolenia na opuszczenie hali 
głównej, wszystkie dzieci na trybunach i zawodnicy w STREFIE OCZEKIWANIA 
ZAWODNIKÓW pod nadzorem swoich opiekunów i PRZEWODNIKÓW GRUPY, czekają 
na swoją kolej. Z przyczyn bezpieczeństwa nie ma samodzielnego opuszczania 
poszczególnych stref. 
2. W momencie podania przez prowadzącego zgody dla danej placówki, zawodnicy udają się 
do szatni zawodników, gdzie przebierają się pod nadzorem swojego opiekuna oraz 
PRZEWODNIKA GRUPY. PRZWODNIK przynosi do szatni worki z ubraniami, które 
otrzymał od SZEFA SZATNI ZAWODNIKÓW. 
3. Wszyscy razem udają się do SZATNI GŁÓWNEJ. PRZEWODNIK GRUPY odbiera od 
SZEFA SZATNI GŁÓWNEJ worki odpowiedniej placówki i przekazuje je w określonym 
miejscu opiekunom grupy. Po ubraniu się grupy PRZEWODNIK odprowadza całą swoją 
grupę do wyjścia głównego. Rola PRZEWODNIKA GRUPY kończy się wraz opuszczeniem 
przez grupę terenu hali. 
 
IX. Postanowienia końcowe. 
1.Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie hali sportowej. 
2.Osoba do kontaktów z ramienia organizatora w sprawie Niebieskich Igrzysk: Anita Puzio 
telefon +48 666 097 620 lub +58 341 44 41 w godzina 9.00 – 15.00; mail: 
niebieskieigrzyska@iwrd.pl  
3. W przypadku, gdy dziecko odłączy się od grupy i nie będzie widziało, gdzie jest jego 
opiekun, zostanie zaprowadzone do Biura zawodów, a prowadzący wydarzenie przez 
mikrofon poprosi opiekuna o odebranie dziecka. 
4. Prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w czasie trwania wydarzenia wymaga 
zgody organizatora i musi być ściśle z nim ustalone.  
5. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników Niebieskich Igrzysk 
ani za szkody, których uczestnicy mogą doznać w związku z udziałem w Igrzyskach, w 
szczególności za szkody wynikające z uprawiania sportu (jak np. urazy, kontuzje itd.).  
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie 
hali, na której odbywają się Igrzyska. 
7. Uczestnik lub cała drużyna łącznie mogą zostać wykluczeni z Niebieskich Igrzysk w 
przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku 
niesportowego zachowania.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Organizator 
zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną 
do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać 
przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.  
9. Wszystkie protesty i zażalenia należy kierować drogą mailową na adres: 
niebieskieigrzyska@iwrd.pl nie później niż w ciągu 24 godzin od oficjalnego zakończenia 
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wydarzenia. Czas rozpatrywania protestów i zażaleń wynosi do 14 dni roboczych od ich 
otrzymania. 
10.Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez 
uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.  
11. Wszystkie uwagi i wątpliwości rozstrzyga organizator imprezy. 
 
X. Polityka prywatności 
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, 
a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych             
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest 
Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk    
www.fundacja.iwrd.pl oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku www.awf.gda.pl  (zwani dalej „Administratorami”). 
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodników przez osobę upoważnioną do zgłaszania 
Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Niebieskich 
Igrzyskach. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
3. Warunkiem uczestnictwa w Niebieskich Igrzyskach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika, w tym do ich udostępnienia przez Fundację Instytut 
Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk    
www.fundacja.iwrd.pl oraz  Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku www.awf.gda.pl, w celu zamieszczania informacji dotyczących 
Niebieskich Igrzysk oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach 
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku            
w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Fundację Instytut Wspomagania 
Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk www.fundacja.iwrd.pl oraz  
Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 
www.awf.gda.pl. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie 
danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom 
lub osobom (np. wolontariuszom wydającym koszulki), które realizują na zlecenie 
Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem Niebieskich Igrzysk, wyłącznie 
w zakresie niezbędnym do realizacji Igrzysk. 
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Osobę 
upoważnioną do zgłoszenia zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w celach wysyłania Osobom zgłoszonym – 
opiekunom zgłoszonych grup oraz dyrekcji placówek za pomocą e-maili informacji         o 
imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za 
zgodą osoby upoważnionej do zgłaszania uczestników Niebieskich Igrzysk (wyrażenie zgody 
odbywa się poprzez dokonanie zgłoszenia, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego regulaminu). 
 
 


