
REGULAMIN WSTĘPU 

GRUP ZORGANIZOWANYCH SZKOLNYCH 

NA MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE 4FOULEE POZNAŃ 2019 

 

1. Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) mają zastosowanie do 
uczestników grup szkolnych szkół (z.d. Uczestnikiem grupy szkolnej nazwa ta określa zarówno 
uczniów jak i opiekunów grup) zwiedzających wydarzenie Międzynarodowe Zawody 
Jeździeckie w skokach przez przeszkody CSI4 4Foulee (z.d. 4Foulee) organizowane przez 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events (z.d. KS Jumping Events) na terenie CWJ 
Hipodrom Wola w Poznaniu ul. Lutycka 34 (z.d. Hipodromem Wola). 

2. Otrzymanie przez Uczestnika grupy szkolnej wejściówki na 4Foulee jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem oraz zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora (www.4foulee.pl) oraz będzie 
dostępny na terenie zawodów. 

4. Wstęp dla grup zorganizowanych odbywa się w dniu 7 czerwca 2019r. (piątek) 
5. Grupa zorganizowana musi liczyć minimum 10 osób wraz z opiekunem. 
6. Grupę należy zgłosić mailowo na maila: 4Foulee@gmail.com . Zgłoszenia będą przyjmowane 

do dnia 15 maja 2019r. lub do wyczerpania miejsc. 
7. Proces zgłoszenia grupy: 

a. Do dnia 15 maja 2019r. należy wysłać skan wypełnionego zgłoszenia grupy na maila 
4Foulee@gmail.com. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

b. KS Jumping Events drogą mailową potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. 
c. Opiekun grupy w dniu przyjazdu na wydarzenie 4Foulee zgłasza się do biura zawodów 

do koordynatora programu dla szkół, przekazuje oryginał zgłoszenia i przechodzi pod 
opiekę przewodnika zapewnionego przez KS Jumping Events. 

8. KS Jumping Events zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na  np. 
wyczerpanie liczby miejsc lub niespełnienia warunków Regulaminu. 

9. Każdej grupie szkolnej musi towarzyszyć co najmniej jeden opiekun z ramienia szkoły na 
każdych 20 uczniów. Opiekun będący przedstawicielem szkoły, ponosi pełną odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo, działania i szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych na terenie 
Hipodromu Wola. Opiekun zobowiązany jest do zapoznania uczniów z niniejszym 
Regulaminem. 

10. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek zwiedzania 4Foulee z przewodnikiem grupy, którego 
zapewnia KS Jumping Events. KS Jumping Events zastrzega sobie prawo do łączenia grup w 
większe bądź dzielenia na mniejsze. Uczestnicy grup szkolnych zobowiązani są do zastosowania 
się i przestrzegania poleceń przewodnika grupy. 

11. Przewidziany czas zwiedzania 4Foulee wynosi około 45 minut. 
12. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przesyłana będzie drogą mailową zaakceptowana 

wstępne godzina zwiedzania. 
13. Przed lub po zakończeniu zwiedzania Uczestnicy  mogą z trybuny dla publiczności oglądać 

zmagania sportowe. 
14. KS Jumping Events zbiera tylko dane dotyczące instytucji organizującej grupy oraz osób 

kontaktowych. Dane te wykorzystywane będą do kontaktu w sprawie uczestnictwa w 
wydarzeniu 4Foulee oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



15. Wejście grup na teren wydarzenia 4Foulee odbywa się na podstawie wejściówek wydanych w 
biurze zawodów na podstawie wcześniej przesłanej listy uczestników. 

16. Liczba wejściówek przeznaczonych dla Uczestników grup szkolnych jest ograniczona. KS 
Jumping Events zastrzega sobie możliwość odmowy wydania wejściówek w przypadku gdy ich 
liczba ulegnie wyczerpaniu. 

17. Zabronione jest wnoszenie na teren Hipodromu Wola broni palnej, amunicji, materiałów 
wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób 
przebywających na terenie Hipodromu Wola. 

18. Zabronione jest wprowadzanie na teren wydarzenia 4Foulee zwierząt. 
19. Na terenie wydarzenia 4Foulee Uczestników obowiązuje zakaz: 

a. Palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych dla palaczy. 
b. Spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających 
c. Prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, działań akwizycyjnych, reklamowych, 

promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z KS Jumping Events, jak również 
żadnych działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami 

d. Używania otwartego ognia 
e. Posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami 

palnymi, w tym również typu turystycznego 
20. W razie podejrzenia wniesienia przez Uczestników grup szkolnych na teren wydarzenia 

4Foulee alkoholu, środków odurzających lub niebezpiecznych przedmiotów, jak również 
nieprzestrzegania pozostałych zakazów wskazanych w ust. 19 niniejszego Regulaminu. KS 
Jumping Events zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika wraz 
z całą grupą szkolną z terenu Hipodromu Wola (bez możliwości ponownego wejścia na teren 
Hipodromu Wola) i wezwania Policji. 

21. KS Jumping Events nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestników powstałą z 
winy Uczestników grup szkolnych lub osoby trzeciej, będącej wynikiem np. braku należytego 
nadzoru własnego mienia. 

22. KS Jumping Events nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie spowodowaną przez 
osobę trzecią z winy poszkodowanego. 

23. Zabrania się wstępu na teren wydarzenia 4Foulee osobom nietrzeźwym, znajdującym się w 
stanie odurzenia lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób 
zwiedzających oraz wystawców , zakłóca porządek publiczny, narusza ogólnie przyjęte normy 
zachowania w miejscach publicznych. 

24. KS Jumping Events zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren wydarzenia 
4Foulee osoby o której mowa w punkcie 23 niniejszego Regulaminu. 

25. Uczestnicy grup szkolnych zobowiązani są przestrzegać poleceń porządkowych wydawanych 
przez KS Jumping Events w czasie trwania wydarzenia. 

26. KS Jumping Events zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, nie naruszających jego 
podstawowych zasad. Uczestnika grupy obowiązuje treść Regulaminu w brzmieniu 
obowiązującym w dniu zgłoszenia grupy. 

27. Prawem właściwym do oceny postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych 
pomiędzy KS Jumping Events a nabywcą biletu – uczestnikiem grupy szkolnej zostaje poddane 
sądom powszechnym. 

 


