
Regulamin imprezy charytatywnej Hotel Super Heroes 

I. Cel imprezy 

1. Wsparcie wybranego celu charytatywnego 

2. Integracja osób pracujących w branży hotelarskiej i szerzenie ducha pozytywnej 

współpracy pomiędzy obiektami 

3. Wymiana wiedzy branżowej 

4. Przeprowadzenie zawodów zespołowe i indywidualnych 

II. Organizator 

1. Organizatorem Hotel Super Heroes jest wydawca portalu Horeca Business Club, 

Horeca Radio oraz organizator konferencji Hotel Meeting, Gastro Meeting, firma 

prowadzona pod nazwą handlową Business Speed Dating Poland, mieszcząca się pod 

adresem ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, zwana dalej „organizatorem”. 

III. Termin i miejsce 

1. Hotel Super Heroes odbędzie się w dniach od 8 (sobota) do 10 (poniedziałek) 

czerwca 2019 roku w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenach Dworku nad Pilicą 

(www.dworeknadpilica.pl) oraz Wakeparku Łejkówka (www.lejkowka.pl). Dokładny 

program wydarzenia będzie dostępny na stronie organizatora www.horecabc.pl. 

2. W Hotel Super Heroes mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do 

udziału w Hotel Super Heroes przez specjalny formularz dostępny na stronie serwisu 

rejestracyjnego www.evenea.pl. 

3. Organizator nie organizuje i nie zapewnia transportu. 

IV. Cel charytatywny: 

1. Całość zgromadzonych w ramach wpłacanych cegiełek środków zostanie przekazana 

na stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce https://wioskisos.org/ 

2. Pieniądze zebrane z cegiełek dobrowolnie wpłacanych przez uczestników imprezy i 

innych partnerów, zostaną w całości przekazane na ww. cel w terminie 30 dni od 

zakończenia imprezy 

V. Rywalizacja 

1. Każdy uczestnik Hotel Super Heroes deklaruje udział w zawodach przygotowanych 

przez organizatora. 

2. Podczas Hotel Super Heroes zostaną rozegrane integracyjne zawody zespołowe, w 

których każda drużyna jak i każdy zawodnik indywidualnie zdobywa punkty, które na 

koniec rywalizacji wyłonią zwycięską drużynę jak i najlepszego uczestnika. 

3. Drużyny zostaną wyłonione przez organizatora w drodze losowania, każdy z 

uczestników na miejscu dowie się, do której drużyny został przypisany.  

4. Organizator zaplanował przeprowadzenie kilkunastu różnych konkurencji w terenie, 

które będą podzielone na kilka wyzwań: 

a. Szybkość 

b. Team building 

c. Celność 

d. Wyzwanie 

W każdym z powyższych wyzwań będą przygotowane od dwóch do czterech zadań 

związanych z tematem wyzwania. W zadaniach zespoły oraz każdy uczestnik 

indywidulanie będą zdobywały punkty. Na każde zadanie będzie wyznaczony limit 

czasu. 
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5. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, w bardzo trudnych 

warunkach mogą zostać zmodyfikowane przez organizatora, tak by uczestnictwo nie 

zagrażało zdrowiu i życiu uczestników. 

6. Nad przebiegiem zadań będą czuwały osoby odpowiedzialne za organizację i 

bezpieczeństwo danego zadania oraz sędziowie, którzy będą odpowiedzialni za 

przydzielanie punktacji zespołom oraz każdemu uczestnikowi indywidualnie. 

7. Każdy z uczestników we własnym zakresie zapewnia odpowiedni strój sportowy 

(sugerujemy wygodna odzież sportową, zawody będą rozgrywane w terenie, odzież 

może ulec zniszczeniu). 

8. Wszelkie spory wynikające z rywalizacji rozstrzyga na miejscu sędzia danego zadania. 

Decyzje sędziów są ostateczne. 

9. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone podczas uroczystej kolacji 9 czerwca 2019 roku. 

VI. Nagrody: 

1. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma pamiątkowe dyplomy. 

2. Zawodnik, który zdobędzie najwięcej punktów otrzyma pamiątkowy dyplom. 

3. Możliwe są dodatkowe nagrody od sponsorów. 

VII. Integracja 

1. Organizator zapewnia noclegi (możliwość współdzielenie pokoi) w dniach od 8 

czerwca 2019 roku (sobota meldunek od godz. 15:00) do 10 czerwca 2019 roku 

(poniedziałek wymeldowanie do godz. 14:00) oraz wyżywienie: 

a. 8 czerwca 2019: Kolacja w plenerze (ognisko, grill), napoje bezalkoholowe, 

napoje alkoholowe 

b. 9 czerwca 2019: Napoje podczas rywalizacji 

c. 9 czerwca 2019: Śniadanie, obiad, uroczysta kolacja, napoje bezalkoholowe, 

(napoje alkoholowe, muzyka, atrakcje podczas kolacji) 

d. 10 czerwca 2019: Śniadanie, napoje bezalkoholowe 

2. Za dodatkowe usługi każdy z uczestników zobowiązany jest zapłacić we własnym 

zakresie. 

VIII. Uczestnicy: 

1. W Hotel Super Heroes mogą wziąć udział tylko osoby pracujące w hotelach na 

terenie Polski, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a. Reprezentują hotel lub obiekt hotelowy w kategorii minimum 3 gwiazdki i 

więcej, lub posiadający 50 pokoi i więcej 

b. Piastują stanowisko członka zarządu, dyrektora generalnego, zastępcę 

dyrektora generalnego, dyrektora operacyjnego, dyrektora ds. sprzedaży i 

marketingu, managera hotelu (lub stanowiska odpowiadające tym funkcjom 

w strukturze obiektów, a objęte inną pokrewną nomenklaturą) lub są 

właścicielem hotelu 

2. Z jednego hotelu/firmy mogą zarejestrować się maksymalnie 2 (dwie) osoby. 

3. Organizator ustala limit uczestników na 100 (sto) osób. O udziale Uczestników 

decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej i cegiełki (min. 100 

pln). Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku 

bankowego Organizatora. 

IX. Rejestracja 

1. Każdy z uczestników, aby wziąć udział w Hotel Super Heroes musi zarejestrować się 

przez formularz serwisu rejestracyjnego evenea.pl. Link do wydarzenia dostępny jest 

na stronie organizatora www.horecabc.pl 

2. Rejestracja przebiega w kilku etapach: 
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a. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez uczestnika i podanie 

wszystkich danych (brak wszystkich danych skutkuje odrzuceniem zgłoszenia) 

b. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego organizator weryfikuje zgłoszenie 

i jeśli spełnia ono warunki regulaminu akceptuje. Ostateczna decyzja 

dotycząca akceptacji zgłoszenia należy tylko i wyłączenie od organizatora. 

c. Po akceptacji zgłoszenia uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe wraz z 

instrukcją dokonania płatności. 

d. Po odrzuceniu zgłoszenia uczestnik otrzyma mailem stosowną informację. 

e. Po akceptacji zgłoszenia uczestnik ma obowiązek dokonać niezwłocznie 

płatności zgodnie z podaną w potwierdzeniu instrukcją. 

f. Niedokonanie płatności w terminie 48 godzin od otrzymania potwierdzenia 

skutkuje anulowaniem zgłoszenia i nie będzie możliwa ponowna rejestracja. 

g. Rejestracja jest rezerwacją miejsca noclegowego i udziału w całym 

wydarzeniu. Rezerwacja jest bezzwrotna. 

h. Osoby, które po dokonaniu rejestracji i jej opłaceniu nie będą mogły 

uczestniczyć w Hotel Super Heroes prosimy o kontakt z organizatorem. 

i. Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona i dostępna na stronie 

organizatora www.horecabc.pl 

j. Zgłoszenia nie można przenieść na inną osobę. 

X. Uczestnictwo: 

1. Warunkiem udziału w Hotel Super Heroes jest: 

a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptację przez organizatora 

b. Opłacenie udziału w imprezie 

c. Opłacenie cegiełki o wartości minimum 100 pln. Cegiełka to darowizna, która 

będzie w całości przekazana na cel charytatywny, określony w punkcie IV 

regulaminu  

d. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu 

e. Akceptacja udziału w Hotel Super Heroes na własną odpowiedzialność, mając 

na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru imprezy i 

zawodów, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia 

lub życia. W Hotel Super Heroes powinny uczestniczyć wyłącznie osoby 

posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w sportach 

f. Złożenie oświadczenia Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na 

udział w Hotel Super Heroes 

g. Wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, 

w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie 

drukowanej, fotografii lub zapisu wideo. Wizerunek będzie wykorzystywany 

nieodpłatnie. Akceptując Regulamin Uczestnik udziela Organizatorowi 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na 

wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz 

rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) udostępnianie sponsorom oraz 

oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, 

w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w 

zakresie jego udziału w Hotel Super Heroes 3) wprowadzenie do pamięci 

komputera i do sieci multimedialnej, 4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego 
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wizerunku, 5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach 

internetowych, plakatach i bilbordach, 7) emisja w przekazach telewizyjnych i 

radiowych, 8) publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Hotel Super Heroes 

w postaci zdjęć z imprezy i zawodów (link do zdjęć i materiałów video może 

zostać umieszczony przy nazwisku uczestnika). 

Zgoda, o której mowa pod niniejszą lit. f), będzie składana przez Uczestnika 

za pośrednictwem formularza na stronie internetowej – w formie 

elektronicznej 

h. Poddanie się weryfikacji w Biurze Organizatora w dniu 8 czerwca 2019 r., 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz 

sponsorom Hotel Super Heroes sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie 

utrwalonego wizerunku Uczestnika, o którym mowa powyżej, w zakresie nie 

szerszym niż zakres udzielonej im licencji. 

3. Rejestracja uczestników w dniu 8 czerwca 2019 roku odbywać się będzie podczas 

meldowania Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu 

identyfikacyjnego ze zdjęciem. 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej 

rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu Hotel Super 

Heroes osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Hotel Super Heroes lub 

zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza 

depozytem. 

XI. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Magma Rafał Krzycki z siedzibą przy ul. 

Górczewskiej 200/326, 01-460 Warszawa (dalej zwanym „Administrator”). 

2. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres e-mail: biuro@bsdpoland.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe: 

a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a – w celu uczestnictwa w Hotel Super Heroes na 

który Uczestnik wyraził zgodę, w tym na utrwalanie jego przebiegu, 

dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych (e-

mail/SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji. 

b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie podatkowym, 

rachunkowym oraz instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu („ustawa AML”). 

c. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – w celu prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora tj. marketing bezpośredni produktów i 

usług własnych, obsługę zgłoszeń i korespondencji, dochodzenie i obronę w 

razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w celu udziału w Hotel Super Heroes 

obejmuje dane osobowe zawarte w zgłoszeniach: ⎯ Uczestnika tj.: imię, nazwisko, 

płeć, e-mail, hasło, data urodzenia (rok – miesiąc - dzień), miejscowość, 
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województwo, kraj, obywatelstwo, nazwa firmy/hotelu, numer telefonu, numer 

telefonu ICE (alarmowy) oraz wizerunek, a w przypadku wypłacenia nagrody – numer 

konta bankowego; 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Hotel 

Super Heroes zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

6. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim 

współpracującym, w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji Hotel 

Super Heroes i akcji z nim związanych, podmiotom z zakresu doręczania 

korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi rachunkowo - księgowe, 

prawne i windykacyjne, podmiotom zajmującym się doradztwem podatkowym, 

podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz archiwizacji. 

7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Hotel 

Super Heroes oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz 

do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. 

8. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych: ⎯ dostęp do 

treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w 

sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), ⎯ usunięcie lub ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych, ⎯ przenoszenia danych do innego administratora 

tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 

zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże 

Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do 

przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych 

na podstawie umowy, ⎯ wniesienie sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator 

przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. 

W razie skorzystania z przysługujących praw, Administrator dołoży wszelkich starań i 

podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji. 

9. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 

2. Każdy Uczestnik zawodów w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC 

Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek 

kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem 

Uczestnika w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie 

przez Uczestnika. 

3. Prawo do uczestnictwa w Hotel Super Heroes nie podlega przeniesieniu na osoby 

trzecie ani wymianie na pieniądze. 

4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie 

uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Hotel Super Heroes w 

przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, 

poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Hotel 

Super Heroes 

5. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na 

podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego 

Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej. 



6. Ewentualne spory będą rozstrzygane na drodze polubownej, a jeśli strony nie będą 

mogły dojść do porozumienia, spór rozstrzygnie sąd arbitrażowy wskazany przez 

Organizatora. 


