Regulamin akcji Dzieciaki do Rakiet 2018
1. Dzieciaki do Rakiet (dalej: „DDR”, „Akcja”) to program mający na celu promocję tenisa
ziemnego wśród dzieci.
2. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej od 16 maja do 15 sierpnia 2018.
3. Akcja jest oparta o wytyczne szkoleniowe międzynarodowego programu nauczania tenisa Tenis
10 i jest skierowana do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
4. Organizatorem Akcji jest Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII.
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, NIP 52610-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony (zwany dalej
„Bankiem”).
5. Partnerem Akcji jest Polski Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 4
lok. 10, 00-775 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000052213, NIP 5262170384 (zwany dalej „PZT”).
6. W ramach Akcji zostanie zorganizowanych 6 wydarzeń (dalej: „Eventy”) zgodnie
z następującym harmonogramem:
1. 30 czerwca 2018 – Karpacz, Deptak
2. 7 lipca 2018 - Świnoujście, Plaża Miejska
3. 14 lipca 2018 - Międzyzdroje, Plaża Miejska przy molo
4. 21 lipca 2018 - Władysławowo, Aleja Gwiazd
5. 4 sierpnia 2018 - Sopot, Plac Przyjaciół Sopotu
6. 15 sierpnia 2018 - Zakopane, Gubałówka
7. W miejscu odbywania Eventów zostaną ustawione mini korty tenisowe (o powierzchni 13x8
m). Bank zapewni niezbędny sprzęt treningowy (piłki, rakiety, siatki, inne akcesoria) oraz
profesjonalnych trenerów tenisa w celu przeprowadzenia treningów tenisa ziemnego w
ramach danego Eventu. Eventy odbywają się w godzinach 10-19:00.
8. W miejscu odbywania Eventów znajduje się też Strefa Animacji – strefa zabaw dla dzieci
uczestniczących w danym Evencie.
9. Uczestnictwo w treningach w ramach Akcji oraz korzystanie z kortów i sprzętu treningowego,
a także ze Strefy Animacji, jest bezpłatne.
10. Na treningi w ramach danego Eventu obowiązują zapisy. Formularz zapisów znajduje się na
stronie www.dzieciakidorakiet.pl.
11. W treningu w ramach danego Eventu może wziąć udział każde dziecko, które ukończyło 5 lat i
ma nie więcej niż 12 lat w dacie danego Eventu, w którym ma uczestniczyć.
12. Treningi w ramach danego Eventu organizowane są z podziałem na odpowiednie grupy
wiekowe. Zapisy dzieci na treningi w ramach danego Eventu dotyczą konkretnych godzin oraz
grup wiekowych. Jeden trening trwa ok. 45 minut.
13. Wszystkie dzieci biorące udział w Eventach bezwzględnie muszą być pod opieką rodziców lub
opiekunów prawnych. W przypadku, gdy rodzić lub opiekun prawny nie mogą brać udziału w
Evencie, zobowiązani są wskazać w formularzu zapisu na trening w ramach danego Eventu
imię, nazwisko i numer telefony osoby, której powierzają opiekę nad dzieckiem na czas
uczestnictwa dziecka w danym Evencie.
14. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w miejscu danego Eventu, treningi
będą odbywały się w innym miejscu wskazanym przez Bank, a zapisane osoby będą na bieżąco
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informowane o zaistniałych zmianach drogą mailową na adresy mailowe podane w czasie
rejestracji.
W miejscu organizacji Eventów obowiązuje zakaz: zaśmiecania terenu, zakłócania spokoju i
porządku publicznego, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania jakichkolwiek
środków odurzających, palenia tytoniu.
Za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wywołujące szkodę w mieniu lub
na osobie, powstałe w trakcie korzystania z mini kortów i/lub Strefy Animacji przez dzieci i ich
rodziców lub opiekunów prawnych, z winy rodziców lub opiekunów prawnych.
Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany
Regulaminu mogą wynikać w szczególności ze zmian dotyczących warunków organizacji Akcji, z
przyczyn technicznych.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.06.2018
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