
Wszystko wskazuje na to, że uda nam się pobić dotychczasowy Rekord Guinnessa. Zależy to jednak wciąż 

od Was i od zgodności przebiegu wydarzenia z wytycznymi Guinnessa oraz poprawności przesłanego 

materiału dowodowego. Zgodnie z Regulaminem który akceptowaliście przy zgłoszeniu do udziału w 

rekordzie macie 5 dni na przesłanie pełnej dokumentacji z Rekordu. Poniżej przedstawimy listę 

materiałów, które trzeba zgromadzić/do nas przesłać – aby Rekord Guinnessa mógł zostać uznany. 

KAŻDY LOKALNY ORGANIZATOR (W REGULAMINIE ZWANY UCZESTNIKIEM) MUSI 

DOSTARCZYĆ/DOSŁAĆ do Fundacji WOSP: 

 

1. Podpisany Regulamin wraz z podpisanym wzorem zezwolenia na utrwalenie, 

rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku: 

- Regulamin akceptowaliście przy zgłoszeniu do udziału w Rekordzie 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/Rekord2016_29_09.pdf  

- Zezwolenie na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku – musicie zabrać 

podpisany taki dokument od każdej osoby uwiecznionej na materiale dowodowym – my 

potrzebujemy jedynie podpisany przez Was wzór dokumentu: 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/rekord_rur/Zezwolenie_na_utrwalenie.pdf  

 

2. Nieedytowany materiał video z całego wydarzenia oraz zdjęcia (To chyba najważniejszy 

materiał dowodowy dla techników z Guinnessa): 

 

- O tym jak powinien wyglądać i co powinien zawierać opisane jest w dokumencie: 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/Material_dowodowy_-_filmowy_i_zdjciowy.pdf . 

- Dodatkowo nieedytowany materiał wideo z kamer przy wejściu i wyjściu (o ile powyższy 

materiał tego nie obejmował). 

 

3. Oświadczenie niezależnego świadka nr 1: 

 

- Wzór jak go wypełnić oraz pusty dokument do pobrania tutaj: 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/oswiadczenieniezaleznegoswiadka.pdf . 

 

4. Oświadczenie niezależnego świadka nr 2 (jak wyżej). 

 

5. Oświadczenia 2 osób (w każdej lokalizacji) odmierzających czas: 

- Osoby odmierzające czas wpisują w rubryce nr 3 na oświadczeniu niezależnego świadka 

następującą treść: „I measured the time of the attempt” i podpisują się Imieniem i Nazwiskiem). 

 

- Zróbcie dodatkowo zdjęcie stoperów z czasem/pokażcie wskazania stoperów do kamery. 

 

6. Oświadczenie stewarda/stewardów (1 steward pilnuje nie więcej jak 50 osób – w tym wliczani 

są również instruktorzy): 

 

- wzór jak go wypełnić oraz pusty dokument do pobrania tutaj: 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/OswiadczenieStewarda.pdf . 

 

7. Kopia certyfikatu/dokumentu poświadczającego wiedzę instruktora. 

 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/Rekord2016_29_09.pdf
http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/rekord_rur/Zezwolenie_na_utrwalenie.pdf
http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/Material_dowodowy_-_filmowy_i_zdjciowy.pdf
http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/oswiadczenieniezaleznegoswiadka.pdf
http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/OswiadczenieStewarda.pdf


8. Plan terenu, na którym odbywa się impreza: 

 

- Każda lokalizacja przesyła własny plan terenu (odręczny szkic lub zdjęcie z naniesionymi 

istotnymi z punktu widzenia rekordu informacjami takimi jak: wejście, wyjście, miejsce 

usytuowania kamer, instruktora/instruktorów, liczba i usytuowanie fantomów itp. )) 

 

9. Lista uczestników: 

 

- Imienna (imię i nazwisko osoby biorącej udział w Rekordzie; łącznie z instruktorami) 

 

10. Dodatkowo obowiązkowe, które zostają u Lokalnego Organizatora (zwanego w regulaminie 

Uczestnikiem) do wglądu przez Organizatora (WOŚP):  

 

– Bilety: 

- Każda potencjalna osoba biorąca udział w lekcji dostaje bilet (łącznie z instruktorem;  

z wyłączeniem niezależnych świadków (wyraźnie oznaczonych) , stewardów (wyraźnie 

oznaczonych), osób mierzących czas (wyraźnie oznaczonych), osób obsługujących 

kamery (wyraźnie oznaczonych) ). 

- Bilet oddawany jest przy wejściu na teren bicia rekordu bezpośrednio niezależnemu 

świadkowi lub osobie przez niego nadzorowanej. 

- Najlepiej, gdyby niezależny świadek po zakończeniu rekordu (jeszcze przy włączonej 

kamerze) przeliczył bilety. 

- Bilety pozostają u Lokalnego Organizatora do wglądu dla Fundacji WOŚP. 

 

- Zezwolenie na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku: 

- Każda osoba biorąca udział w Rekordzie, która będzie uwieczniona na materiałach 

dowodowych (zdjęciowych lub filmowych) musi podpisać stosowne oświadczenie: 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/rekord_rur/Zezwolenie_na_utrwalenie.pdf  

- Zezwolenie pozostaje u Lokalnego Organizatora do wglądu dla Fundacji WOŚP 

 

11. Inne: 

 

- We wcześniejszej korespondencji wskazany był dokument ARRA3 – dotyczy on wyłącznie 

Fundacji WOŚP (nie jest on wymagany od Lokalnych Organizatorów). 

 

Opiszcie dokładnie wszystkie materiały od kogo są (nazwa instytucji – jak w formularzu 

zgłoszeniowym) dodatkowo z podaniem Imienia i Nazwiska Lokalnego Organizatora i kontaktu 

telefonicznego. 

 

Adres wysyłki dokumentacji: 

 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

(Rekord) 

Ul. Dominikańska 19c 

02-738 Warszawa 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/rekord_rur/Zezwolenie_na_utrwalenie.pdf

