
Land Rover Junior Golf Academy 

- Regulamin - 

§ 1 

Definicje 

Organizator - V5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą  

w Poznaniu (60-614) przy ul. Śląskiej 4, prowadząca działalność w oparciu o wpis do Krajowego 

Rejestru Przedsiębiorców, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Poznania 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, KRS: 0000274058, NIP 

7840042754 

 

Patron Wydarzenia - Inchcape JLR Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 28 B, 02-232 Warszawa, prowadząca działalność w oparciu 

o wpis do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000847401, NIP 5272930046. 

 

Wydarzenie - Wydarzenie pod nazwą Land Rover Junior Golf Academy przygotowane przez 

Organizatora, mające na celu promocję gry w golfa wśród dzieci i młodzieży, trwające od 

04.07.2022 r. do 31.08.2022 r. na zasadach szczegółowo przedstawionych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

Regulamin - regulamin Wydarzenia pod nazwą Land Rover Junior Golf Academy. 

 

Uczestnik - osoba fizyczna w wieku od 7 roku życia do 15 roku życia biorąca udział w 

Wydarzeniu. 

 

Zgłaszający - opiekun prawny Uczestnika dokonujący na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie zgłoszenia udziału Uczestnika w Wydarzeniu. 

 

Strona internetowa - strona internetowa Wydarzenia dostępna pod adresem 

https://www.landrover.pl/land-rover-junior-golf-academy, zawierająca szczegółowe 

informacje o Wydarzeniu, jak również formularz umożliwiający zapisy. 

 

§ 2 

Informacje ogólne o Wydarzeniu 

1. W ramach Wydarzenia, które trwa od 04.07.2022 r. do 31.08.2022 r., Uczestnik będzie brał 

udział w cyklicznych zajęciach grupowych gry w golfa na jednym z pól golfowych i w 

terminie podanych w pkt. 2 poniżej. 

2. Każda grupa liczy min. 4 osoby – maks. 10 osób. 

3. Organizator podaje poniżej lokalizacje oraz szczegółowy terminarz zajęć dla danej 

lokalizacji:  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.landrover.pl/land-rover-junior-golf-academy__;!!Cx6w5kGySA!2vnsH65gmpO3KCTB65uMqEnPmTK-x3jnQX0ihs84cziv857WsAq7lKndpG0PC_9xEmnkI6ZjwqZMCAniyIEcMXVYOFZAz4GnwX3Awko$


a. Tokary Golf Klub, k. Trójmiasta, trener Michał Guzowski - terminy zajęć 

soboty 13.00 - 14.30 

9 lipca, 16 lipca, 23 lipca, 30 lipca, 6 sierpnia, 13 sierpnia, 20 sierpnia, 27 sierpnia 

b. Olympic Golf Club, Warszawa, trener Martin Hajger - terminy zajęć 

soboty 10.00 - 11.30 

9 lipca, 16 lipca, 23 lipca, 30 lipca, 6 sierpnia, 13 sierpnia, 20 sierpnia, 27 sierpnia 

c. Binowo Park Golf Club, k. Szczecina, trener Maksymilian Sałuda - terminy zajęć 

       środy 17.00 - 18.30  

       13 lipca, 20 lipca, 27 lipca, 3 sierpnia, 10 sierpnia, 17 sierpnia, 24 sierpnia,  

       31 sierpnia 

d. Wrocław Golf Club, Wrocław, trener Daniel Kaleta - terminy zajęć 

       soboty 10.00 - 11.30 

 9 lipca, 16 lipca, 23 lipca, 30 lipca, 6 sierpnia, 13 sierpnia, 20 sierpnia, 27 sierpnia 

 

4. Każde zajęcia będą trwały nie dłużej niż 90 minut. 

5. Organizator nie zapewnia transportu Uczestnika na pole golfowe. 

6. Terminarz zajęć dla danego pola może ulec zmianie, o czym każdy z Uczestników będzie 

uprzednio informowany. 

§ 3  

Odpłatność 

1. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny.  

2. Płatność za udział w Wydarzeniu następuje z góry za zajęcia w danym miesiącu 

kalendarzowym i jest dokonywana bezpośrednio u trenera lub w klubie golfowym, na 

terenie którego będą odbywały się zajęcia w ramach Wydarzenia. W opłatę wliczone są: 
sprzęt, opieka trenerska i piłki. 

3. Koszt uczestnictwa przedstawia się następująco: 

a. Tokary Golf Club, Binowo Golf Club, Wrocław Golf Club - koszt za jedne zajęcia 

wynosi  

70 zł od osoby, 

b. Olympic Golf Club (Warszawa) - koszt za jedne zajęcia wynosi 130 zł od osoby. 

4. Brak uczestnictwa w zajęciach nie uprawnia do zwrotu opłaty za udział w danej lekcji. 

5. Na prośbę Zgłaszającego trener lub klub golfowy wystawią fakturę VAT. 

 

 



§ 4  

Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu 

1. Zgłoszenie do udziału w Wydarzeniu odbywa się poprzez stronę internetową 

https://www.landrover.pl/land-rover-junior-golf-academy  w terminie od 28 czerwca do 16 

lipca 2022. 

2. W ramach zgłoszenia Zgłaszający ma obowiązek podać m. in. swoje imię i nazwisko, imię i 

nazwisko Uczestnika, wiek, dane kontaktowe, jak również lokalizację uczestniczenia w 

Wydarzeniu oraz źródło informacji o Wydarzeniu. 

3. Zgłoszenie do udziału w Wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu przez Zgłaszającego. 

4. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

5. Organizator określa limit Uczestników na 10 osób w grupie na daną lokalizację.  

6. W przypadku zgłoszenia się większej ilości Uczestników niż limit miejsc, o udziale w 

Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

§ 5 

Wizerunek 

1. Zgłaszający udział Uczestnika w Wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalenie przez 

Organizatora, Patrona Wydarzenia lub na ich zlecenie, wizerunku Uczestnika. Zgłaszający 

wyraża również zgodę na rozpowszechnienie i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika dla 

celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych 

Organizatora lub Patrona Wydarzenia.  

2. Zgoda, o której mowa w ust, 1 powyżej, obejmuje nieograniczone  ilościowo, czasowo oraz 

terytorialnie pozwolenie na wykorzystanie wizerunku na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, a w szczególności: 

a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu; 
c) udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych i 
portalach społecznościowych oraz w prasie tradycyjnej;  

d) korzystanie oraz rozporządzanie opracowaniami wizerunku; 
e) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej;              
f) publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie; 
g) poddawanie wizerunku niezbędnym obróbkom. 

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne dla 

wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

§ 6  

Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.landrover.pl/land-rover-junior-golf-academy__;!!Cx6w5kGySA!2vnsH65gmpO3KCTB65uMqEnPmTK-x3jnQX0ihs84cziv857WsAq7lKndpG0PC_9xEmnkI6ZjwqZMCAniyIEcMXVYOFZAz4GnwX3Awko$


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V5 spółka z ograniczoną    

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-614) przy ul. Śląskiej 4, 

KRS: 0000274058, NIP 7840042754 („Organizator”, „Administrator”). Z Organizatorem można 

skontaktować się poprzez adres mailowy : rodo@v5group.pl 

2.  Państwa dane osobowe podane w zgłoszeniu przetwarzane będą w celu: 

- realizacji udziału w Wydarzeniu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

- wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z odpowiedzialnością za 

Wydarzenie, rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania 

danych przez uprawnione organy czy sądy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- utrzymywania kontaktu, w tym zarejestrowania zgłoszenia, udzielania odpowiedzi na 

przyjęte zgłoszenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

- ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO 

3.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Patron Wydarzenia, podmioty zewnętrzne 

świadczące usługi na rzecz administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).  

4.  Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w 

przepisach RODO.  

5.  Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

6.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

-  w zakresie adresu imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail - przez cały okres trwania 

Wydarzenia, a następnie po jego zakończeniu w celu archiwizacji dokumentacji przez czas 

określony w odrębnych przepisach.  

- w zakresie wizerunku - przez okres prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych 

Wydarzenia oraz Organizatora, a następnie po jego zakończeniu w celu archiwizacji 

dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych: w zakresie imienia i nazwiska zgłaszającego 

oraz dziecka, wieku dziecka, wizerunku dziecka oraz adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże 

w przypadku odmowy podania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w Wydarzeniu.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać do Organizatora na adres mailowy 

office@v5group.pl 

2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania regulaminu pól golfowych, na których odbywają 

się zajęcia w ramach Wydarzenia. 



3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rozliczenia dokonywane pomiędzy 

Uczestnikami, a trenerami lub klubami golfowymi realizującymi zajęcia. 

4. Organizator zapewnia wyłącznie możliwość treningu w miejscach i terminach określonych 

w Regulaminie.  

5. Przełożenie zajęć jest możliwe wyłącznie po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu 

innego terminu przez wszystkich Uczestników grupy z jej trenerem lub klubem golfowym 

realizującym zajęcia. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uczestniczenia 

przez Uczestnika w Wydarzeniu.  

7. Organizator zastrzega możliwość odwołania Wydarzenia w danej lokalizacji w przypadku 

niemożności sformowania grupy wynoszącej min. 4 osoby. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Organizator 

będzie informować na stronie internetowej. 

9. Zgodnie z treścią § 2 Regulaminu, wzięcie udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z 

akceptacją Regulaminu. 


