Regulamin
kampanii Kinder+Sport Radość z Pływania
§1
Postanowienia ogólne
1. Kampania Kinder+Sport Radość z Pływania (dalej: Kampania) prowadzona jest
przez Generations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w
Warszawie (01-523), przy ul. Śmiałej 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656569,
posiadającą NIP 525-269-25-66, adres e-mail:kontakt@umiem-plywac.pl (dalej:
Organizator), który działa w imieniu i na rzecz Ferrero Polska Commercial sp. z
o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), ul. Wiertnicza 126,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000492113, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
30.005.000 zł, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 108-00163-27 (dalej: Ferrero Polska Commercial sp. z o.o.).
2. Kampania ma charakter edukacyjno-promocyjny, adresowana jest m.in. do
trenerów pływania pracujących z uczniami klas I-III szkoły podstawowej i
prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Celem Kampanii jest wspieranie nauki pływania oraz zachęcanie uczniów do
poznania i nabycia nowych umiejętności sportowych. W ramach Kampanii na
podstawie odrębnych porozumień Organizator nawiązuje również współpracę z
basenami i szkółkami pływackimi, a także organizuje wraz z partnerami
(trenerami/instruktorami, szkółkami pływackimi, pływalniami) cykl imprez na
pływalniach (tzw. festiwali), w trakcie których prowadzone są gry i zabawy dla
dzieci.
4. Kampania objęta została patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5. Kampania rozpoczyna się w dniu 12.03.2018 roku i trwa do dnia 13.07.2018 roku.
6. Kampania prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
(dalej: Regulamin).
7. Regulamin określa ponadto zasady korzystania z serwisu internetowego
prowadzonego w domenie www.umiem-plywac.pl (dalej: Serwis) i warunki
świadczenia na rzecz użytkowników Serwisu usług drogą elektroniczną przez
Ferrero Polska Commercial sp. z o.o., w imieniu i na rzecz której działa
Organizator.

§2
Uczestnictwo trenerów/instruktorów w Kampanii
1. W ramach Kampanii organizowany jest program dla trenerów/instruktorów
pływania (dalej: Program), posiadających wymagane prawem uprawnienia do
prowadzenia zajęć z nauki pływania dla dzieci na pływalni (dalej: Opiekun).
2. Uczestnictwo w Programie wymaga rejestracji w Serwisie (dalej: Rejestracja).
3. Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika
Serwisu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Ferrero Polska
Commercial sp. z o.o. (w imieniu i na rzecz której w ramach tej umowy działa
Organizator) i utworzeniem profilu Opiekuna (dalej: Profil Opiekuna), do którego
dostęp zabezpieczony będzie hasłem. Opiekun ma możliwość zamieszczania
materiałów w Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Rejestracja w
Serwisie lub aktualizacja danych przez Opiekuna zgodnie z ust. 3 poniżej
oznacza przystąpienie do Programu.
4. Z chwilą Rejestracji Opiekun podaje login lub email i hasło, umożliwiające mu
dostęp do Profilu Opiekuna.
3. Rejestracji Opiekun dokonuje samodzielnie, przez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (zgłoszenia) zamieszczonego w Serwisie i złożenie oświadczeń
dotyczących akceptacji Regulaminu i posiadania wymaganych prawem
uprawnień do prowadzenia zajęć z nauki pływania dla dzieci na pływalni.
Opiekunowie zarejestrowani we wcześniejszych edycjach Kampanii, chcący
uczestniczyć w obecnej Kampanii i Programie, powinni jedynie zaktualizować
swój Profil Opiekuna, podając aktualne dane oraz wyrazić zgodę na przystąpienie
do tej edycji Kampanii. Opiekunowie zarejestrowani we wcześniejszych edycjach
kampanii, którzy dokonają Rejestracji w obecnej Kampanii będą uprawnieni do
otrzymania zestawu o którym mowa w ust.13.
4. Wskazane w ust. 3 powyżej zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko Opiekuna;
b) adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy Opiekuna;
c) adres, na który Organizator będzie mógł wysłać pakiet startowy;
d) ilość grup i dzieci, dla których Opiekun prowadzi zajęcia.
5. Potwierdzenie prawidłowości danych dokonane zostanie przez Opiekuna przez
wybór (kliknięcie) odnośnika przesłanego przez Organizatora w wiadomości email, wysłanej niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia i zawierającej dane podane
w zgłoszeniu, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
6. Opiekun zobowiązany jest dokonać potwierdzenia prawidłowości danych w ciągu
7 dni od daty dokonania Rejestracji w Serwisie.
7. Na podstawie Rejestracji, po potwierdzeniu jej prawidłowości, Organizator dokona
akceptacji zgłoszenia aktywując równocześnie Profil Opiekuna w Serwisie,
stanowiący odrębną podstronę w tym Serwisie, będący zbiorem wszystkich
materiałów udostępnionych Opiekunowi przez Organizatora, udostępnionych

przez Opiekuna w Serwisie oraz informacji o działaniach Opiekuna w ramach
Serwisu.
8. Opiekun zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora o
każdorazowej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, w tym swoich danych
osobowych, w drodze ich aktualizacji w Serwisie.
9. W zgłoszeniu Opiekun podaje ponadto liczbę prowadzonych przez siebie w
ramach Programu grup oraz liczbę zawodników w poszczególnych grupach. Dla
każdej zgłoszonej grupy w Serwisie utworzony zostanie odrębny profil
gromadzący informacje o tej grupie i jej aktywności w ramach Programu lub
Kampanii (dalej: Profil Grupy).
10. Termin Rejestracji rozpoczyna się 12.03.2018 roku.
11. W ramach Serwisu Organizator umożliwia:
a. przeglądanie przez użytkowników Serwisu treści zamieszczonych w Serwisie
przez Organizatora,
b. pobieranie przez użytkowników Serwisu listy pływalni uczestniczących w
Kampanii,
c. zarządzanie przez Opiekunów za pomocą odpowiednich narzędzi Profilem
Opiekuna i Profilami Grupy, w tym raportowanie realizowanych zabaw,
d. wypełnianie przez Opiekunów ankiety dotyczącej Programu.
12. Opiekunowie otrzymają pakiet startowy, w skład którego wejdą:
a. Stoper elektroniczny,
b. Przewodnik dla Instruktora.
13. Opiekunowie, którzy dokonali rejestracji we wcześniejszych edycjach kampanii i
zaktualizują swój Profil Opiekuna w obecnej Kampanii, otrzymają:
a. Przewodnik dla Instruktora.
14. Ponadto każdy Opiekun otrzyma silikonowe czepki do pływania w liczbie równej
liczbie zawodników w grupach zgłoszonych przez niego w trybie § 2 ust. 9
Regulaminu.
15. Opiekun zobowiązuje się do wykorzystywania materiału zawartego w
Przewodniku dla Instruktora, przekazania materiałów przeznaczonych dla dzieci
uczestniczących w Programie oraz wykorzystywania podczas zajęć sprzętu
przekazanego pływalniom przez Organizatora.
16. Opiekun nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z
Regulaminu oraz uczestnictwa w Programie na rzecz osób trzecich bez zgody
Ferrero Polska Commercial sp. z o.o..
17. Pośród Opiekunów zostanie wybranych 16 (szesnastu) koordynatorów
regionalnych działających na terenie 8 (ośmiu) województw: dolnośląskiego,
pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego,
wielkopolskiego, których zadaniem będzie pozyskiwanie pływalni i trenerów do
Kampanii oraz kontrola realizacji Programu. Koordynatorzy będą współpracować
w ramach Kampanii na podstawie odrębnych porozumień.

§3
Zasady korzystania z Serwisu
1. Serwis jest dostępny dla użytkowników zarejestrowanych (tj. Opiekunów) i
niezarejestrowanych lub niezalogowanych.
2. Udostępnienie poszczególnych funkcjonalności może być uzależnione od
Rejestracji.
3. Opiekun uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Profilu Opiekuna/Grupy w
Serwisie w każdym czasie, bez podawania przyczyn. W tym celu Opiekun
zobowiązany jest skierować odpowiednią informację na adres kontakt@umiemplywac.pl. Usunięcie Profilu Opiekuna jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Organizator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Opiekuna/Grupy w
przypadku, gdy narusza on przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
Usunięcie Profilu Opiekuna jest jednoznaczne z rozwiązaniem z Opiekunem
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Zakazane jest:
a) zamieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami
lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra
osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności treści pornograficznych,
rasistowskich lub nawołujących do przemocy lub dyskryminacji na
jakimkolwiek tle,
b) zamieszczanie w Serwisie wizerunku, danych osobowych i teleadresowych
bez zgody osoby, której dane te dotyczą,
c) zamieszczanie w Serwisie treści komercyjnych, reklamujących lub
promujących działalność gospodarczą użytkownika Serwisu lub osoby trzeciej,
stanowiących ogłoszenia, w tym adresów stron internetowych o takim
charakterze,
d) zamieszczanie w Serwisie treści niezwiązanych z nauką pływania,
e) zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),
f) podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie
Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych
użytkowników.
6. W przypadku naruszenia przez użytkownika Serwisu zasad określonych w
Regulaminie Organizator ma prawo do:
a) usunięcia treści zamieszczonych w Serwisie,
b) czasowego lub trwałego wstrzymania dostępu do Profilu Opiekuna/Grupy i
korzystania z niego przez Opiekuna, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
go do zaniechania naruszeń,
c) usunięcia Profilu Opiekuna, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Opiekuna do zaniechania naruszeń,

d) wykluczenia Opiekuna z Programu i usunięcia Profilu Opiekuna, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu Opiekuna do zaniechania naruszeń.
7. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników Serwisu zamieszczonych w
Serwisie treści, za wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego
określonego w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, oraz za wyjątkiem wykorzystania w trakcie zajęć
prowadzonych w ramach Programu.
§4
Odpowiedzialność
1. Organizator uprawniony jest do usunięcia z Serwisu wszelkich treści
naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczanych w Serwisie danych, w
tym informacji lub wypowiedzi, lub związanej z nimi działalności, Organizator
niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
3. Za skuteczność nauki pływania w ramach Programu prowadzoną przy
wykorzystaniu treści zamieszczonych w Serwisie odpowiedzialność ponosi
Opiekun.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać
do Organizatora na piśmie listem poleconym na adres Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
6. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o wyniku rozpatrzonej
reklamacji listem poleconym na adres podany przez tę osobę, w terminie 7 dni od
dnia jej rozpatrzenia.
§5
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu
niezbędne jest:
a) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
b) połączenie z siecią Internet,
c) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami
dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej), w tym
obsługującej technologie Java i Java Script,
d) włączenie obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania
Serwisu, wskazanych w Polityce prywatności stanowiącej załącznik do
Regulaminu,
e) posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

§6
Dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu,
jak również uczestnictwem przez trenerów/instruktorów w Kampanii, Programie i
składaniem reklamacji oraz zasady przechowywania i posługiwania się plikami
cookies określa Polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.
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§7
Współpraca z pływalniami
Organizator w ramach Kampanii, na podstawie odrębnych porozumień,
podejmuje współpracę z pływalniami.
W celu podjęcia współpracy w ramach Kampanii, pływalnia podpisuje list
intencyjny, którego projekt dostępny jest w Serwisie. Na tej podstawie Organizator
przekazuje pływalni 1 matę do pływania o wymiarze 120x80 cm oraz materiały
promocyjne dotyczące Kampanii przeznaczone do umieszczenia na pływalni w
postaci 2 plakatów A3 i 4 naklejek na drzwi o wymiarach A4. Dodatkowo
Organizator przekazuje pływalni, która nie brała udziału w żadnej z
wcześniejszych edycji kampanii Kinder+Sport Radość z Pływania, sprzęt
sportowy w postaci 15 desek do pływania, 15 ósemek (pullboy), 1 maty do
pływania o wymiarze 120x80 cm oraz materiały promocyjne dotyczące Kampanii
przeznaczone do umieszczenia na pływalni w postaci 2 plakatów A3 i 4 naklejek
na drzwi o wymiarach A4.
Pierwsze 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) pływalni, które wzięło udział w
pierwszej edycji kampanii Kinder+Sport Radość z Pływania, trwającej od lutego
do czerwca 2015 roku, i podpisało list intencyjny lub umowę barterową w celu
podjęcia współpracy w ramach Kampanii (decyduje data zawarcia listu
intencyjnego lub umowy barterowej), otrzyma zestaw 6 (sześciu) tablic
ilustrujących style pływackie, w celu umieszczenia ich na pływalni (dalej: Tablice).
Organizator drogą mailową lub telefonicznie poinformuje pływalnię, że jest
uprawniona do otrzymania Tablic oraz prześle jej e-mailem wzór porozumienia
dotyczącego przekazania Tablic. Porozumienie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania pływalni powinno być przesłane do Organizatora
drogą pocztową na adres: ul. Śmiała 31a, 01-523 Warszawa lub e-mailem w
formie skanu na adres: kontakt@umiem-plywac.pl.
Tablice zostaną przekazane pływalni w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Organizatora ww. podpisanego porozumienia, jednak nie wcześniej niż dnia
15.06.2018 r.

§8
Inne postanowienia
1. Zabronione jest korzystanie z oprogramowania:
a) umożliwiającego nieautoryzowany dostęp do Serwisu,
b) blokującego dostęp do Serwisu, w tym do Profili Opiekuna/Grupy
użytkownikom Serwisu,
c) umożliwiającego dokonywanie bez zgody użytkowników zmian w Serwisie, w
tym w umieszczanych przez nich informacjach w Profilach Opiekuna/Grupy,
d) umożliwiającego podszywanie się pod innych użytkowników Serwisu.
2. Uczestnictwo w Kampanii i Programie wymaga wyrażenia zgody na warunki
Regulaminu.
3. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnych powodów,
o ile nie będzie to naruszać praw nabytych użytkowników Serwisu, jak również w
przypadku, gdy konieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub siły wyższej. Użytkownicy Serwisu zostaną
poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a użytkownicy zarejestrowani (Opiekunowie)
także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o planowanej zmianie
będzie zawierać zestawienie zmian, tekst jednolity zmienionego Regulaminu oraz
datę planowanej zmiany. Użytkownicy zarejestrowani (Opiekunowie) będą mieli
możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia
Profilu Opiekuna w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2018 r.

