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REGULAMIN  

dnia wyścigowego Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie 

 w sezonie 2021 r. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem dnia wyścigowego” (dalej „Impreza”)  jest  Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział 

Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie, z siedzibą przy ul. Puławskiej 266,  

02 – 684 Warszawa (dalej „Organizator”).  

2. Regulamin dotyczy wszystkich dni wyścigowych zgodnie z zatwierdzonym planem gonitw na sezon 

2021 r. oraz imprez towarzyszących niemających charakteru imprezy masowej, które odbywać się 

będą w 2021 r. na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec, przy ul. Puławskiej 266, 02-684 

Warszawa (dalej „Teren Imprezy”).  

3. Regulamin skierowany jest do uczestników Imprezy z zastrzeżeniem, że nie dotyczy osób 

powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.  

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Imprezie 

1. Wstęp na Imprezę możliwy jest dla osób posiadających:  

1) jednorazowy odpłatny bilet wstępu, który upoważnia do wejścia na Teren Imprezy;  

po opuszczenia Terenu Imprezy bilet traci ważność;  

2) karnet wydany przez Organizatora; 

3) karnet seniora wydany przez Organizatora; 

4) zaproszenie imienne wydane przez Organizatora; 

5) opaskę wydaną przez Organizatora. 

2. Wstęp wolny na Imprezę przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18 za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego wiek.  

3. Dokumenty wskazane w ust.1 pkt 2, 3 i 4 upoważniają do wstępu na Imprezę wyłącznie osobie 

wskazanej w dokumencie.  

4. Dokumenty uprawniające do wstępu na Imprezę wymienione w ust. 1 pkt 2 - 4 nie podlegają 

przekazywaniu lub odsprzedaży. 

5. Kupionego biletu nie można zwrócić ani wymienić.  

6. Uczestnik Imprezy jest obowiązany do posiadania przy sobie i okazania na żądanie służby 

porządkowej dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Imprezie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości jednorazowych odpłatnych biletów na dany 

dzień Imprezy.  

§ 3 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Imprezy  

1. Uczestnik Imprezy może przebywać na Terenie Imprezy podczas jej trwania, tj. od udostępnienia 

Terenu Imprezy przez Organizatora do zakończenia Imprezy.  

2. Uczestnik Imprezy może nieskrępowanie poruszać się po Terenie Imprezy, z zastrzeżeniem  

§ 4 ust. 11. 
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3. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do nieskrępowanego uczestnictwa w Imprezie, w szczególności 

do wyrażania swoich emocji, z zastrzeżeniem przestrzegania postanowień Regulaminu  

oraz poszanowania praw i godności osób trzecich. 

4. Uczestnik Imprezy może korzystać z punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych  

i sanitarnych oraz z innych udogodnień. 

5. Osoby przebywające na Terenie Imprezy mogą korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie  

w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.  

6. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do niezwłocznego zgłaszania Organizatorowi informacji  

i ewentualnych roszczeń o poniesionych szkodach powstałych podczas Imprezy i na jej Terenie 

oraz składania skarg i wniosków.  

7. Uczestnik Imprezy ma obowiązek stosować się do poleceń służby porządkowej, w tym komentatora 

Imprezy, a w przypadku interwencji policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 

Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.  

8. W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia uczestnik ma obowiązek: 

1) natychmiast powiadomić służbę porządkową; 

2) o ile jest to możliwe, podjąć działania ratownicze; 

3) stosować się do poleceń odpowiednich organów i służb; 

4) unikać wywoływania paniki; 

5) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

§ 4 

Zakazy 

1. Zabrania się prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym, zbiórek pieniężnych, akwizycji, 

zbierania podpisów, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 

2. Zabrania się prezentowania jakichkolwiek haseł i okrzyków obscenicznych, obraźliwych, 

wulgarnych, rasistowskich, naruszających godność człowieka, prowokujących lub nawołujących  

do zakłócenia porządku, bezpieczeństwa i nienawiści, agitujących politycznie, a także nakłaniania 

innych uczestników Imprezy do głoszenia takich treści, np. poprzez intonowanie pieśni  

lub okrzyków. 

3. Zabrania się wchodzenia w strefy nieprzeznaczone dla publiczności, w szczególności na teren  

rozgrywania zawodów,  budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, fasady 

obiektów, płoty, mury, ogrodzenia, dachy budynków, urządzenia oświetleniowe, pomosty 

kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń  

lub pomieszczeń, do którego dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele 

Organizatora. 

4. Zabrania się spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

5. Zabrania się rozniecania i podsycania ognia. 

6. Zabrania się palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Trybuny Honorowej  

i Trybuny Środkowej. 

7. Zabrania się niszczenia i przywłaszczania oznaczeń oraz tablic informacyjnych, nośników 

reklamowych, urządzeń, wyposażenia i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. 
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8. Zabrania się umieszczania transparentów, balonów, flag lub innych materiałów ograniczających 

widoczność innym uczestnikom Imprezy lub ograniczających widoczność materiałów 

reklamowych, a także blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne. 

9. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza pomieszczeniami sanitarnymi. 

10. Zabrania się zaśmiecania Terenu Imprezy. 

11. Zabrania się zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych i na drogach ewakuacyjnych, 

dojazdowych dla służb ratowniczych oraz zastawiania hydrantów i innych urządzeń niezbędnych 

do prowadzenia akcji ratowniczej lub usuwającej zagrożenie bezpieczeństwa Imprezy lub jej 

uczestników.   

12. Sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych mogą być prowadzona wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych przez Organizatora i za jego zgodą przez podmioty posiadające odpowiednie 

zezwolenie. 

§ 5 

Uprawnienia i obowiązki Organizatora 

1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, w szczególności zachowania 

uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Materiały zgromadzone podczas 

utrwalania przebiegu Imprezy mogą stanowić dowody w zakresie stosownych postępowań.  

2. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniony w ramach realizacji celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych, promocyjnych.  

3. Na wniosek uczestnika Organizator ma obowiązek udzielenia mu informacji o zasadach 

bezpieczeństwa obowiązujących na Terenie Imprezy.  

§ 6 

Bezpieczeństwo Imprezy 

1. Organizator zapewnia  bezpieczeństwo uczestnikom przy pomocy profesjonalnej agencji ochrony 

(dalej „służba porządkowa”). Uczestnik Imprezy ma obowiązek zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać przepisów prawa oraz 

Regulaminu. 

2. Na żądanie służby porządkowej uczestnicy mają zająć miejsca inne niż wskazane w dokumencie 

uprawniającym do udziału w Imprezie lub powstrzymać się od opuszczania zajmowanego miejsca 

przez wskazany czas.  

3. Zabrania się wnoszenia, wprowadzania lub posiadania na Teren Imprezy: 

1) broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów; 

2) materiałów wybuchowych; 

3) wyrobów pirotechnicznych; 

4) materiałów pożarowo niebezpiecznych;  

5) napojów alkoholowych; 

6) środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

7) materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, ksenofobiczne lub wulgarne; 

8) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących; 

9) trąbek, instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które 

mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub wystraszyć zwierzęta; 
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10) transparentów, balonów, flag lub innych materiałów mogących ograniczać widoczność innym 

uczestnikom lub mogących ograniczać widoczność materiałów reklamowych oraz blokujących 

wyjścia i bramy ewakuacyjne; 

11) wskaźników laserowych; 

12) materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora; 

13) zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników.    

4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy lub  usunięcia z niego uczestnika  

w przypadku stwierdzenia próby wniesienia, wprowadzenia lub posiadania przedmiotów  

lub zwierząt określonych w § 6 ust. 3.   

5. Teren Imprezy podzielony jest na sfery, do których dostęp zależy od rodzaju dokumentu 

uprawniającego do wstępu na Imprezę. Strefy są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały dla 

uczestników Imprezy.  

§ 7 

Uprawnienia służby porządkowej 

1. Pracownicy służby porządkowej noszą identyfikator w widocznym miejscu. Zgodnie z ustawą  

o ochronie osób i mienia mają prawo do: 

1) sprawdzania uprawnienia do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku jego braku do wezwania  

do opuszczenia Terenu Imprezy; 

2) legitymowania w celu ustalenia tożsamości uczestnika Imprezy; 

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia wnoszenia lub posiadania 

przedmiotów zabronionych przez Regulamin;  

4) wydawania poleceń porządkowych w razie zakłócania porządku lub zachowania niezgodnego 

z Regulaminem, a w przypadku niewykonania poleceń – wezwania do opuszczenia Terenu 

Imprezy; 

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 

zabronionych. 

2. Służba porządkowa ma obowiązek: 

1) odmówić wstępu na Imprezę: 

a) osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków, 

b) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 

substancje, o których mowa w § 6 ust. 3, 

c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub porządku publicznego, 

d) osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego  

do przebywania na Terenie Imprezy; 

2) usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub 

zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

3. Organizator może odmówić wstępu i przebywania na Imprezie osobie o wyglądzie zewnętrznym 

lub charakteryzacji utrudniającej identyfikację lub odmawiającej okazania dokumentu tożsamości. 
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§ 8 

Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można 

skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl  a także za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora 

Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@totalizator.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem 

siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)  

w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (w stosunku do posiadaczy biletów/ 

karnetów) - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c; 

3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO – monitoring wizyjny, zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń Totalizatora Sportowego 

Sp. z o.o.;  

4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO – ochrona przed roszczeniami. 

4. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia wyżej wymienionych celów.  

5. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa będą 

przechowywane maksymalnie przez okres 35 dni od dnia zapisu, a po tym okresie  

w uzasadnionych przypadkach przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane 

dotyczące wykonania umowy będą przetwarzane od momentu jej zrealizowania, a po tym okresie 

do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli 

działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują 

następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 

danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez 

mailto:iod@totalizator.pl
mailto:iod@totalizator.pl
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obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo  

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

§ 9 

Przepisy końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany terminu Imprezy lub jej odwołania;  

2) dochodzenia roszczeń od uczestnika Imprezy za wyrządzone przez niego szkody; 

3) unieważnienia karty, identyfikatora, karnetu, lub innego dokumentu uprawniającego  

do wejścia na Imprezę. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy, w siedzibie Organizatora,  

a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściem na Teren Imprezy.  

3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów. 

 

TELEFONY DO KONTAKTU: 

Ochrona obiektu: 797 013 699 
Policja: 112, 997 
Straż Pożarna: 998 
Pogotowie: 999 
Straż Miejska: 986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


