Regulamin Górki zjazdowej – Zimowy Wilanów
1. Organizatorem Górki na Plaży Wilanów jest Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON: 015882327, NIP:
5213315374, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000223067,
reprezentowana przez Zarząd: Katarzynę Ziemską – Prezesa Zarządu („Organizator”). Organizator działa na
zlecenie Urzędu m.st. Warszawy - Dzielnica Wilanów.
2. Górka jest przeznaczona do rekreacji, wstęp na nią jest bezpłatny. Wysokość Górki wynosi 5 m.
3. Z górki można zjeżdżać wyłącznie na dostępnych do wypożyczenia nieodpłatnie pontonach, plastikowych
„jabłuszkach”. Nie jest możliwe używanie drewnianych sanek oraz innego ciężkiego sprzętu.
4. Górka działa w terminie 28.01 – 3.03.2019r. (w sprzyjających warunkach atmosferycznych) w godzinach:
a. od poniedziałku do piątku – od 16:00 do 21:00
b. w soboty i niedziele – od 11:00 do 21:00
c. podczas ferii zimowych (28.01 – 8.02.2019 r.) – od 11:00 do 21:00
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Górki oraz zamykania Górki w
określonych dniach i godzinach.
6. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników
Górki oraz stanowi sanitarno-higienicznemu Górki, w szczególności:
a.

używanie otwartego ognia,

b. żucie gumy,
c. zaśmiecanie i zanieczyszczanie Górki,
d. wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na terenie Górki,
e. wnoszenia szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych,
f.

pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu na terenie Górki,

g. chodzenie po konstrukcji Górki oraz przebywanie w strefie zjazdów.
7. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Górkę: osobom pod wpływem alkoholu, osobom
niepodporządkowującym się poleceniom osób porządkowych, osobom zakłócającym właściwe
funkcjonowanie Górki bądź utrudniającym korzystanie z Górki innym użytkownikom oraz osobom łamiącym
lub nieprzestrzegającym Regulaminu.
8. Każdy korzystający z Górki zobligowany jest do wykonywania poleceń osób upoważnionych przez
Organizatora oraz do stosowania się do podawanych komunikatów. Osoba upoważniona przez Organizatora
ma prawo wyprosić z terenu Górki osoby niestosujące się do poleceń.
9. Bezwzględnie zakazane jest niszczenie sprzętu, urządzeń, infrastruktury i wyposażenia Górki.
10. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren Górki.
11. Podczas korzystania z Górki należy zachować szczególną ostrożność.
12. Za ewentualne wypadki i kontuzje, jakie mogą się zdarzyć podczas zjazdu z Górki, niespowodowane z winy
Organizatora, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Osoby korzystające z Górki czynią to na własną
odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich – na odpowiedzialność prawnego opiekuna).
13. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Górki zgodnie z jej przeznaczeniem.
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14. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli Górki lub wyposażenia), wypadki (z udziałem
Użytkowników Górki) oraz nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić osobom upoważnionym przez
Organizatora.
15. Za rzeczy pozostawione na terenie Górki Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (m.in. schorzenia serca, zaburzenia krążenia, zaburzenia równowagi)
powinny korzystać z Górki ze szczególna ostrożnością, po konsultacji z lekarzem. Korzystanie z Górki odbywa
się na własną odpowiedzialność.
17. Osoby korzystające z Górki ponoszą ryzyko związane z uprawianiem sportu, w związku z czym Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno na osobie, jak i na mieniu) wynikłe z korzystania z Górki,
jako związanymi z ryzykiem sportowym.
18. Wszystkie urazy odniesione podczas korzystania z Górki należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Górki.
19. Uczestnik, korzystając z Górki wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w
formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz
wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania
sponsorom oraz partnerom projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w
przekazach telewizyjnych i radiowych.
20. Każdy korzystający z Górki jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania
jego zasad.
21. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z Górki, zapoznała się z należytą uwagą z postanowieniami
Regulaminu, o którym mowa w poprzednim punkcie i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
22. Osoby niszczące lub uszkadzające infrastrukturę lub wyposażenie Górki Lodowej Actimela lub PGE
Narodowego ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu będą publikowane
na stronie www.wilanow.pl
24. Aktualny regulamin dostępny jest: przy wejściu na Górkę, na stronie www.wilanow.pl oraz na FB Dzielnicy
Wilanów.
25. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Górki można zgłaszać do Organizatora na adres email:
sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2019r.

Uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie
gwarantuje uniknięcia urazów.
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