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REGULAMIN 

DNIA WYŚCIGOWEGO TORU WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC  

W WARSZAWIE – SEZON 2023 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin dotyczy wszystkich dni, w których odbywają się wyścigi konne zgodnie z zatwierdzonym 

planem gonitw na sezon wyścigowy w 2023 roku oraz innych towarzyszących im wydarzeń (dalej 

„Impreza”). 

2. Regulamin nie dotyczy Imprez, które spełnią warunki określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych, i dla których ustalany jest regulamin imprezy masowej. 

3. Imprezy odbywać się będą w strefie B na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec, przy  

ul. Puławskiej 266, 02-684 Warszawa (dalej „Teren Imprezy”). 

4. Organizatorem Imprez 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”).  

5. Regulamin skierowany jest do uczestników Imprez. Regulamin stosuje się także do innych osób  

i podmiotów w zakresie, w jakim się do nich odnosi. 

6. Regulamin obowiązuje w sezonie objętym planem gonitw na rok 2023. 

7. Uczestnika Imprezy oprócz niniejszego Regulaminu obowiązuje Regulamin Terenu Imprezy, który 

został udostępniony przy wejściach na Teren Imprezy oraz na stronie www.torsluzewiec.pl. 

§ 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; w przypadku opuszczenia Terenu 

Imprezy bilet traci ważność z tym, że danego dnia można nabyć i wykorzystać więcej niż jeden 

jednorazowy odpłatny bilet wstępu; 

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 do 18 roku życia przebywającym w towarzystwie 

rodziców lub opiekunów, za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. 

3. W momencie wstępu na Imprezę osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, stają się jej uczestnikami. 

4. Dokumenty wymienione w ust. 1 uprawniające do wstępu na Imprezę nie podlegają przekazywaniu 

lub odsprzedaży. 

5. Bilet, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakupiony w kasie Toru Wyścigów Konnych Służewiec przy  

ul. Puławskiej 266 nie podlega zwrotowi ani wymianie. 
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6. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1 i 2 upoważniają do wstępu i przebywania na Imprezie jego 

okazicielowi, a dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 3-5 upoważniają do wstępu i przebywania  

na Imprezie osobie wskazanej w tym dokumencie. 

7. Uczestnik Imprezy jest obowiązany posiadać przy sobie i okazać każdorazowo na żądanie służb 

porządkowych Organizatora dokument uprawniający do wejścia i przebywania na Imprezie oraz 

dokument tożsamości. Organizator może żądać dokumentu tożsamości podczas sprzedaży 

biletów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.  

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

dzień Imprezy. 

9. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz 

regulaminem Terenu Imprezy i zastosowania się do postanowień w nich zawartych.  

10. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Regulaminu 

Terenu Imprezy, których postanowień uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. Akceptacja 

następuje w momencie wstępu na Teren Imprezy. 

11. Uczestnik przebywający na Terenie Imprezy podlega obowiązującym aktualnie przepisom prawa, 

przepisom Organizatora Imprezy i niniejszego Regulaminu.  

12. 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. 

§ 3 

Uprawnienia i obowiązki  

1. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do przebywania na Terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od 

chwili udostępnienia Terenu Imprezy przez Organizatora do czasu oficjalnego zakończenia 

Imprezy przez Organizatora.  

2. Poszczególni uczestnicy Imprezy będą mieli dostęp do ściśle określonych miejsc. 

3. Wszyscy uczestnicy Imprezy są świadomi zagrożeń wynikających z epidemii Covid-19 i biorą udział 

w Imprezie na własną odpowiedzialność. 

4. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do: 

1) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej; 

2) zastosowania się do wynikających ze stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego 

nakazów, zakazów i ograniczeń określonych we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów; 

3) zachowania zgodnego z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, w zakresie 

obowiązujących w dniu Imprezy restrykcji epidemicznych (jeżeli takie wystąpią).  

5. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do nieskrępowanego poruszania się po Terenie Imprezy,  

z zastrzeżeniem § 4. 

6. Hulajnogi i rowery należy zostawić w miejscach do tego wyznaczonych (parking). 

7. 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. 

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

i sanitarnych oraz z innych udogodnień. 

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

w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.  

10. 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.  

11. Uczestnik Imprezy ma obowiązek wykonywać polecenia służby porządkowej, w tym komentatora 

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

Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych służb i organów państwowych – do wykonywania 

także ich poleceń.  
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12. W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy 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 państwowych; 

4) unikać wywoływania paniki; 

5) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

§ 4 

Zakazy 

1. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także 

prowadzenia zbiórek pieniężnych, akwizycji, zbierania podpisów na Terenie Imprezy podczas jej 

trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 

2. Zabrania się prezentowania w trakcie Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków obscenicznych, 

obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich lub poniżających, prowokujących lub nawołujących do 

zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, a także skłaniania innych osób przebywających na Terenie 

Imprezy do głoszenia takich treści, np. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków. 

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

na którym rozgrywane są zawody sportowe, na 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 na terenie Imprezy palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

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

reklamowych, urządzeń, wyposażenia i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. 

8. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza pomieszczeniami sanitarnymi. 

9. Zabrania się zaśmiecania Terenu Imprezy, w tym używania konfetti. 

10. 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. 

11. Zabrania się uczestnikom Imprezy wnoszenia, wprowadzania na Teren Imprezy lub posiadania 

podczas 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 straszyć zwierzęta biorące udział w Imprezie; 

10) transparentów, flag, balonów lub innych materiałów mogących ograniczać widoczność innym 

uczestnikom Imprezy, lub mogących ograniczać widoczność materiałów reklamowych, lub 

blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne; 

11) wskaźników laserowych, konfetti; 

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

13) zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników.  
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§ 5 

Uprawnienia i obowiązki Organizatora 

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

osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Materiały zgromadzone podczas utrwalania 

przebiegu Imprezy mogą stanowić dowody w zakresie stosownych postępowań. Wizerunek osób 

przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony  

w ramach realizacji celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych.  

W przypadku realizacji celów reklamowych oraz promocyjnych, wizerunek poszczególnych osób 

stanowić będzie element większej całości, nie będzie to wizerunek indywidualnej osoby. Materiały 

zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy niestanowiące dowodu w zakresie stosowych 

postepowań Organizator przechowuje po zakończeniu Imprezy przez okres 30 dni od dnia zapisu, 

a po tym okresie w uzasadnionych przypadkach przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakazu wnoszenia lub posiadania na Terenie Imprezy kamery 

lub innego sprzętu nagrywającego audio – video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, 

z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 8 MPix oraz 

aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakazu wnoszenia lub posiadania na Terenie Imprezy 

przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu 

zabronionego określonego prawem lub niniejszym Regulaminem. 

4. Organizator jest uprawniony do usunięcia osób przebywających na Terenie Imprezy, które 

zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Terenie Imprezy.  

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

bezpieczeństwa obowiązujących na Terenie Imprezy.  

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

wyznaczonych przez Organizatora i za jego zgodą przez podmioty posiadające odpowiednie 

zezwolenie. 

§ 6 

Bezpieczeństwo Imprezy 

1. Za bezpieczeństwo Imprezy na Terenie Imprezy i w czasie jej trwania odpowiada Organizator. 

Bezpieczeństwo na Imprezie zapewniają służby porządkowe Organizatora. 

2. Osoby przebywające na Terenie Imprezy są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać przepisów prawa, Regulaminu Terenu 

Imprezy i niniejszego Regulaminu. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo Imprezy, uczestnicy, na żądanie służby porządkowej Organizatora, 

zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na 

Teren Imprezy lub powstrzymać się od opuszczania zajmowanego miejsca przez czas wskazany 

przez te służby.  

4. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia jej 

z Terenu Imprezy, w szczególności w przypadkach naruszenia zakazów, o których mowa w § 4. 

§ 7 

Służba porządkowa 

1. Służbę porządkową stanowią pracownicy ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia. Przez służby porządkową Organizatora rozumie się także pracowników 

ochrony odpowiednich podmiotów działających na zlecenie Organizatora. 

2. Służba porządkowa nosi identyfikatory w widocznym miejscu.  

3. Uprawnienia i obowiązki służby porządkowej wynikają w szczególności z ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia. 
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§ 8 

Dane osobowe  

1. Dane osobowe uczestników Imprezy przetwarzane są zgodnie z przepisami 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), (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. 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. 

3. 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”. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą 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. 

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

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

przechowywane maksymalnie przez okres 30 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.  

7. 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. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na 

podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. 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 

obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo  

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

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

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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§ 9 

Przepisy końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany terminu Imprezy lub jej odwołania z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie ogłoszona 

przez Organizatora Imprezy niezwłocznie po podjęciu decyzji o konieczności ich dokonania; 

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

3) unieważnienia karty, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na 

Imprezę. 

2. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.  

3. Regulamin jest udostępniony na stronie Organizatora Imprezy: www.torsluzewiec.pl, w siedzibie 

Organizatora, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie w formie plansz również przed wejściem 

na Teren Imprezy. 

4. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator. 

5. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów. 

 

 

TELEFONY DO KONTAKTU: 

Służba porządkowa: 797 013 699 

Policja: 112, 997 

Straż Pożarna: 998 

Pogotowie: 999 

Straż Miejska: 986 

Organizator: 22-543 95 00 
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