
Regulamin uczestnictwa w Rozgrywkach ASM ARENA

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  rozgrywek / szkoleń / zawodów zwanych dalej „Rozgrywkami” jest  firma 

PPHU "TOM-LEX" TOMASZ KUCHTA, NIP: 532-185-90-65 zarejestrowana Witolda 
Rychtera 1/12, 03-984 Warszawa zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Rozgrywek, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału w rozgrywkach,
szkoleniach, imprezach zorganizowanych czy też zawodach, prawa i obowiązki Uczestników
Rozgrywek oraz uprawnienia Organizatora.

3. Celem Rozgrywek jest doskonalenie umiejętności strzeleckich, nauka właściwych nawyków 
bojowych oraz trening i praktyczne sprawdzenie umiejętności w symulowanych sytuacjach 
bojowych. Podczas imprez okolicznościowych celem jest wyłącznie rozrywka.

4. Rozgrywki  odbywają  się  na  obiekcie  zamkniętym  ASM  ARENA  przy  ulicy  kadetów  w
Warszawie.  Działka  ta  nie  posiada  numeru,  celem  przybliżenia  lokalizacji  prosimy  o
weryfikację za pomocą google moja firma. 

5. Obowiązkiem Organizatora jest: 
- przygotowanie Obiektu, urządzeń oraz sprzętu do Rozgywek.
-  zapewnienie  jednakowych  warunków  uczestnictwa  dla  uczestników biorących  udział  w
Rozgrywkach.

6. Pojęcie „Rejestracja” – oznacza dokonanie wpisu pod postem danego wydarzenia na portalu
facebook, każdorazowo dla danej imprezy.

7. Pojęcie  „broń”  jest  umowne  i  oznacza  wyłącznie  repliki  ASG  strzelających  kulkami  o
średnicy 6 mm, lub markery paintballowe strzelające kulkami z farbą.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Rozgrywkach

1. W Rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz – za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych – osoby małoletnie w wieku 14-18 lat, które łącznie spełniają poniższe
warunki uczestnictwa:

a) dokonały Rejestracji,

b) dokonały rejestracji  w punkcie zbiorczym Uczestników  na obiekcie ASM ARENA
wraz z obecnością rodzica

c) zaakceptowały regulamin,

d) udzieliły  zgody  na  utrwalanie  i  rozpowszechnianie  ich  wizerunku  –  zgodnie  ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2  do Regulaminu –  (Zgoda nie  jest  wymagana
każdorazowo a wyłącznie w momencie rejestracji wydarzeń) 

e) udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rejestracji i udziału
w Rozgrywkach – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu,



f) złożyły  pisemne  oświadczenie  odnoście  stanu  zdrowia  –  zgodnie  ze  wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu (wyłącznie dla osób małoletnich)

g) w  przypadku  Uczestników  w  wieku  14-18  lat  przedstawiły  zgodę
rodziców/opiekunów  prawnych  na  udział  w  Rozgrywkach –  zgodnie  ze  wzorem
stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu,

h) w trakcie całego trwania Rozgrywek noszą okulary ochronne

2. Każdy Uczestnik  Rozgrywek, przed startem w  Rozgrywkach, ma obowiązek zapoznać się,
zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu określającego warunki uczestnictwa
w Rozgrywkach.

3. Uczestnik  nie  ma  prawa  przeniesienia  obowiązków  i  praw  przyznanych  mu  na  mocy
niniejszego Regulaminu na inne osoby lub podmioty.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicząc  w  Rozgrywkach należy  liczyć  się  z  ryzykiem  kontuzji  lub  innego,  w  tym
trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz z intensywnym wysiłkiem fizycznym.

2. Podczas  Rozgrywek Organizator  zapewni  właściwe  warunki  na  obiekcie,  jednakże
uzależnione będą one od warunków atmosferycznych. 

3. Nad  prawidłowym  przebiegiem  Rozgrywek czuwają powołani  przez  Organizatora
(„Sędziowie” i każdy odrębnie „Sędzia”).

4. Wszelkie  działania  Uczestnika,  skutkujące  naruszeniem  Regulaminu,  mogą  stanowić
podstawę  do  wykluczenia  Uczestnika  przez  Organizatora,  a  w szczególnych  przypadkach
również do przerwania Rozgrywek. Wykluczenie Uczestnika z powodów dyscyplinarnych nie
może być podstawą do zwrotu opłaty rejestracyjnej. 

5. Zawodnicy  są  zobowiązaniu  do  wykonywania  poleceń  Sędziego  i  Organizatora,  w
szczególności w kwestii porządku i bezpieczeństwa. 

§ 4 Dyskwalifikacja i kary porządkowe

1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają Organizator i Sędziowie.

2. Organizator  dokonuje  dyskwalifikacji  Uczestnika  ze  skutkiem  natychmiastowym,  w
poniższych przypadkach:

a) Uczestnik  narusza  postanowienia  Regulaminu,  w  szczególności  zasady
bezpieczeństwa przedstawione w Regulaminie,

b) Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i
innych środków wywołujących objawy zbliżone do nadużycia alkoholu i narkotyków
(np. niektóre leki),



c) dalszy  udział  Uczestnika  w  Rozgrywkach jest  niewskazany  ze  względu  na  stan
zdrowia Uczestnika,

d) Uczestnik  przejawia  zachowania  agresywne  lub  stanowi  zagrożenie  dla  innych
Uczestników Rozgrywek,

e) Uczestnik kieruje replikę w kierunku ludzi lub przedmiotów nie będących celem. 

f) Uczestnik używa repliki innej niż dostarczona przez Organizatora lub nie spełniającej
wymagań Organizatora,

g) Uczestnik strzela poza wyznaczonym do tego celu obszarem,

h) Uczestnik nie podporządkowuje się uwagom wydawanym przez Organizatorów lub
Sędziów,

i) Uczestnik nie przestrzega zasad uczciwej sportowej rywalizacji (zasad fair play),

j) Uczestnik przejawia zachowanie uważane za powszechnie wulgarne lub nieetyczne w
stosunku do innych Uczestników, Organizatora lub osób trzecich. 

3. W  każdym  momencie  pobytu  na  obiekcie Sędzia  lub  inny  upoważniony  przedstawiciel
Organizatora ma prawo przeprowadzić kontrolę repliki Uczestników. 

4. Replika  nie   spełniająca  warunków  Regulaminu  bądź  zagrażająca  bezpieczeństwu
Uczestników, powoduje dyskwalifikację Uczestnika.

5. Dyskwalifikacja  nie  skutkuje  zwrotem  opłaty  z  tytułu  Opłaty  rejestracyjnej na  rzecz
Uczestnika.

§ 6 Reklamacje

1. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie
uprawnień konsumentów,  do  Organizatora  można zgłaszać  wszelkie  reklamacje  dotyczące
Rozgrywek.

2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja może zostać
przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu albo za
pomocą  poczty  elektronicznej  adres  e-mail:  biuro@asmarena.pl  z  tytułem:  „Reklamacja  –
ASM ARENA”.

3. Dla  ułatwienia  identyfikacji  osoby  zgłaszającej  reklamację  oraz  przedmiotu  reklamacji
rekomendowane  jest,  by  reklamacja  określała  w  szczególności  imię,  nazwisko,  adres
zgłaszającego,  a  także  dokładny  opis  oraz  wskazanie  przyczyny  reklamacji,  jak  również
określenie żądania. 

4.  Reklamacja  powinna zostać  zgłoszona w terminie  2 (dwóch)  tygodni  od wykrycia  przez
zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji, ale nie później niż do dnia 30
od zakończenia imprezy.

5. Organizator  zobowiązuje  się  udzielić  odpowiedzi  na reklamację  w terminie  14  dni  od jej
otrzymania.  Organizator  może  przesłać  odpowiedź  listem  poleconym  lub  w  formie
wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail). 



§ 7 Zasady odpowiedzialności

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub osobie, takie jak zranienia,
choroby, kontuzje lub kradzieże, które powstaną w trakcie albo po Rozgrywkach, z przyczyn
nie leżących po stronie Organizatora.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub osobie spowodowane
przez Uczestnika.

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zniszczone  lub  zgubione  podczas
Rozgrywek.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne oraz szkody zaistniałe w
trakcie trwania Rozgrywek wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Bieżące  kwestie  sporne  dotyczące  przebiegu  Rozgrywek rozwiązywane  będą  przez
Organizatora lub Sędziów. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.).
Administratorem danych osobnych Uczestników jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje
prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale niezbędne dla osób małoletnich.

3. W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Rozgrywkach Uczestnikowi  nie  przysługuje
uprawnienie do zwrotu przez Organizatora ceny zakupu Biletu. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na organizację i przebieg Rozgrywek
Organizator Rozgrywek zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Rozgrywek.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na organizację i przebieg Rozgrywek
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed datą rozpoczęcia Rozgrywek.

6. Organizator  jest  uprawniony  do  odwołania  Rozgrywek.  W  takim  przypadku  Organizator
zwraca Uczestnikom wpłaconą cenę sprzedaży Biletów.

7. Treść  niniejszego  Regulaminu  będzie  udostępniona  Uczestnikom  Rozgrywek w  siedzibie
Organizatora oraz w punkcie zbiorczym  Rozgrywek. Regulamin  Rozgrywek będzie można
również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres biuro@a  smarena  .pl  .

8. Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.

mailto:biuro@asmarena.pl


9. We wszystkich sprawach dotyczących  Rozgrywek, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Załączniki do Regulaminu:

1) Wzór zgody Uczestnika na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, 

2) Wzór zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych,

3) Wzór oświadczenia Uczestnika odnośnie stanu zdrowia,

4) Wzór  zgody  rodziców/opiekunów  prawnych  na  udział  małoletniego  Uczestnika  w
Rozgrywkach.

Załącznik Nr 1 – wzór zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika

 
Ja niżej podpisany/a 

……………………………..………………………………………..………………………… 
Imię (imiona) i nazwisko
legitymujący/a się dowodem osobistym 

seria ……………… numer …………………………………………… 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku / wizerunku mojego
dziecka*, w formie fotografii, filmu lub opracowań multimedialnych oraz na nieodpłatną publikację
mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi,
foldery, notatki prasowe, prasa branżowa), telewizyjnej i internetowej związanych z  Rozgrywkami
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 880 ze zm) 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i  powielanie wykonanych materiałów multimedialnych,
zdjęć  i  filmów  zawierających  mój  wizerunek  /  wizerunek  mojego  dziecka*  za  pośrednictwem
dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację
w  gazetach,  czasopismach  okresowych,  czasopismach  okazjonalnych,  folderach,  publikacjach
elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw
związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania opracowań multimedianych,
fotografii i filmu z moim wizerunkiem.



 Oświadczam,  ze  w całości  przeczytałem/am treść  powyższej  zgody oraz  w pełni  ją  rozumiem i
akceptuję.

 ……………………                            …………….……………………….… 
 Miejscowość i data                                                Czytelny podpis 

* dotyczy osób małoletnich - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 – wzór zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

PPHU "TOM-LEX" TOMASZ KUCHTA, NIP: 532-185-90-65 zarejestrowana Witolda Rychtera     
1/12, 03-984 Warszawa („Organizator”), informuje, że:

1) jest  administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Rozgrywek w  rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922, z późn. zm.) a dane będą przetwarzane przez Organizatora w celu rejestracji
i udziału w rozgrywkach oraz w celach marketingowych stosownie do złożonych zgód
na przetwarzanie danych osobowych;

2) podanie danych następuje dobrowolnie a Uczestnik ma prawo w każdym momencie 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka 
*** przez  PPHU "TOM-LEX" TOMASZ KUCHTA, NIP: 532-185-90-65 zarejestrowana 
Witolda Rychtera 1/12, 03-984 Warszawa

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych / danych osobowych
mojego dziecka *** w celach marketingowych i promocyjnych przez Organizatora, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.). 

**  Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  drogą  elektroniczną  informacji  stanowiących  informacje
handlowe, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.
z  2016  r.  poz.  1030,z  późn.  zm.),  w  tym  wiadomości  SMS  oraz  email,  dotyczących  nowych
produktów, usług, promocji produktów Organizatora.

……………………                            …………….……………………….… 
 Miejscowość i data                                                Czytelny podpis 



* zgoda obowiązkowa
** zgoda nieobowiązkowa
*** dotyczy osób małoletnich - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia odnośnie stanu zdrowia Uczestnika

Przyjmuję do wiadomości, że udział w  Rozgrywkach może wiązać się z ryzykiem kontuzji oraz z
intensywnym wysiłkiem fizycznym. Ponadto do oświetlenia miejsca  Rozgrywek użyto oświetlenia
pulsacyjnego mogącego wywołać atak epilepsji. 

Oświadczam, że mój stan zdrowia /  stan zdrowia mojego dziecka * umożliwia wzięcie udziału w
Rozgrywkach i godzę się na wszelkie ryzyka dla mojego zdrowia /zdrowia mojego dziecka * związane
z wzięciem przeze mnie / przez moje dziecko * udziału w Rozgrywkach pomimo złego stanu zdrowia.

……………………                            …………….……………………….… 
 Miejscowość i data                                                Czytelny podpis 

* dotyczy osób małoletnich - niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 5 – wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych
na udział małoletniego Uczestnika w ROZGRYWKACH

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA W ROZGRYWKACH

Ja, niżej podpisana/y:
imię  i  nazwisko:  ......................
…….............................................................................................................................
będąc rodzicem /prawnym opiekunem* małoletniego:
imię  i  nazwisko:  ............................
…..........................................................................................................................
ur.  (DD-MM-RRRR)  ..........................................  roku,  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego
dziecka/podopiecznego* w Rozgrywkach, które odbywają się na obiekcie ASM Arena
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rozgrywek.

Wyrażając zgodę oświadczam, iż jestem świadoma/y tego, że:
1. Zasady  Rozgrywek polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie z  Replik

ASG
2. Uczestnictwo w Zaawodach jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków,

których konsekwencją mogą być trwałe uszczerbki na zdrowiu. 
3. Oświadczenie jest aktualne podczas Rozgrywek w określonym miejscu i dniu.

Mając powyższe na uwadze, oświadczam iż:

 Mam pełną świadomość wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie może nieść dla mojego
dziecka/podopiecznego* uczestnictwo w Rozgrywkach i że konsekwencje te mogą zaistnieć
na skutek nieszczęśliwych wypadków;

 W  razie  zaistnienia  u  mojego  dziecka/podopiecznego*  wyżej  wskazanych  skutków,  z
przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Organizatora,  NIE  będę  występować  z  roszczeniami
odszkodowawczymi  oraz  NIE  będę  żądać  zastosowania  jakichkolwiek  konsekwencji
prawnych wobec Organizatora.

W celu umożliwienia kontaktu organizatora ze mną, przekazuję numer telefonu kontaktowego.

Data  i  czytelny  podpis  rodzica/opiekuna  prawnego*:
…………………………………………………………………………………………….



Numer  telefonu  kontaktowego:
……………………………………………………………………………………………………………
……………..

Czytelny  podpis  Uczestnika:
………………………………………………………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić


