
Regulamin 

1. Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak 

największą liczbę osób (dalej zwane „Wydarzeniem”) odbywa się 17.10.2016 od godziny 12:00 do 

godziny 12:35.  

2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej zwana 

„Organizatorem”).  

3. Wydarzenie ma charakter otwarty, co oznacza, że może w nim wziąć udział każdy, kto zarejestruje 

się na stronie 

http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_ratowac/rekord_zgloszenie .Osoba 

taka zwana jest dalej „Uczestnikiem”.  

4. Po Wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany:  

a. Za pomocą formularza otrzymanego drogą mailową:  

- potwierdzić ilość osób biorących udział w Wydarzeniu oraz ilość fantomów 

 - potwierdzić spełnienie warunków Guinness World Record 

- dodać link do fotorelacji/reportażu filmowego zamieszczonego w internecie (o ile 

takową zamieścił) 

b. przesłać pełną dokumentację z bicia Rekordu na adres Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa w terminie nie późniejszym niż pięć 

dni od daty wydarzenia. Dokumentacja musi być zgodna z Wytycznymi próby bicia rekordu 

Guinnessa  

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przesłanych przez niego materiałów przez Fundację 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w celach promocyjnych. Uczestnik zobowiązuje się zebrać od 

każdej z osób biorącej udział w Wydarzeniu lub od jej opiekunów prawnych zgodę na wykorzystanie 

wizerunku przez Organizatora. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku, gdy liczba stanowisk (fantomów) jest mniejsza niż liczba osób biorących udział w 

Wydarzeniu, dopuszczalne jest zmienianie się tych osób na stanowisku. Ważne, aby resuscytacja 

krążeniowo – oddechowa (cykl RKO – 30 ucisków i 2 wdechy ratownicze) była nieprzerwanie 

prowadzona na danym stanowisku przez cały czas trwania Wydarzenia. 

7. Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu powinna posiadać możliwość przećwiczenia swoich 

umiejętności na manekinie ćwiczeniowym (fantomie). Jeden manekin może służyć grupie 

maksymalnie 10 osób. 

8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom sprzętu potrzebnego do udziału w Wydarzeniu (fantomy,  

środki do dezynfekcji, itp.) poza wybranymi przez Organizatora podmiotami.  

9. Udział w wydarzeniu (prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej) możliwy jest JEDYNIE 

na przeznaczonych do tego celu fantomach! 

10. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą 

http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_ratowac/rekord/dla_organizatorow
http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_ratowac/rekord/dla_organizatorow


w Warszawie, ul. Dominikańska 19c w calach związanych z przeprowadzeniem Bicia rekordu w 

jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób 

oraz w celach archiwalnych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biciu rekordu 

w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę 

osób. 

11. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie danych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym w 

sekcji „Dane kontaktowe do publicznej wiadomości” na stronie internetowej WOŚP dotyczącej bicia 

rekordu. 

12. Wyrażając zgodę na przekazanie danych Partnerom akcji Uczestnik zgadza się na przetwarzanie 

przez nich tych danych wyłącznie w celach organizacyjnych dotyczących bicia rekordu. Nie jest to 

zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych Partnerów.  

13. Ze względu na rejestrację rekordu do Księgi Rekordów Guinnesa należy spełnić wytyczne 

dotyczące sposobu przeprowadzenia próby oraz niezbędnej dokumentacji (Wytyczne próby bicia 

Rekordu Guinnessa). 
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