
REGULAMIN 

„Najsłodszy rekord Guinnessa. Pobij go z Wawelem!” 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w próbie 

ustanowienia rekordu Guinnesa w kategorii „Najwięcej osób rozpakowujących cukierki” (zwany dalej: 

Rekordem). 

I. ORGANIZATOR ORAZ INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH   

1. Organizatorem próby ustanowienia Rekordu jest spółka Wawel S.A. z siedzibą w 

Krakowie, adres ul. W. Warneńczyka 14, 30-520 Kraków wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

KRS 0000014525, NIP 676-007-68-68, REGON 350035154, kapitał zakładowy 

wpłacony w całości wynosi: 7.498.775,00 zł,  (zwana dalej: Organizatorem 

Rekordu) 

2. Próba ustanowienia Rekordu jest częścią imprezy masowej „Festiwal Kolorów by 

WAWEL”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Festiwal Kolorów z siedzibą 

w Warszawie, ul. Madalińskiego 4a/8, 02-513 Warszawa, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS: 0000507070 NIP: 5213671229, REGON: 147222005, będące 

jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa 

podczas imprezy masowej.  

3. Organizator Rekordu jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w 

celu skutecznego przeprowadzenia Rekordu i zgłoszenia go do oficjalnego biura 

Guinness World Records (dalej „GWR”) oraz wykorzystania przez Organizatora 

Rekordu oraz GWR w materiałach reklamujących Rekord. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda (Art.6 pkt.1 lit.a RODO). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Rekordzie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które 

podały dane osobowe przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane nie 

dłużej, niż przez czas trwania Rekordu oraz jego rozpatrzenia przez GWR, nie 

dłużej jednak niż 4 miesiące. W przypadku przetwarzania danych osobowych w 

celu marketingowym na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu 

wycofania takiej zgody. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, 



gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe 

zostaną przekazywane spółce Noll i Wentz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 

koordynującej obsługę Strefy Sponsora podczas Festiwalu Kolorów by Wawel, 

Koordynatorowi Rekordu, spółce TAKOALA spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

przy pomocy której przeprowadzany jest Rekord oraz do oficjalnego biura 

Guinness World Record w celu rejestracji i rozpatrzenia przeprowadzonego 

Rekordu oraz wykorzystanie ich przez GWR w materiałach reklamujących Rekord. 

Organizator Rekordu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, 

poprzez adres e-mail: iodo@wawel.com.pl 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Próba ustanowienia Rekordu odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 r. o godz. 

15.30  w Centrum Sportu Parkowa, Stadion Korona ul. Parkowa 12A. 

2. W próbie ustanowienia Rekordu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy 

spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej: Uczestnicy)   

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zaistnienia siły 

wyższej, Organizator Rekordu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i daty 

próby ustanowienia Rekordu. Zmiana nie skutkuje powstaniem dodatkowych 

zobowiązań Organizatora Rekordu wobec Uczestników. 

4. Organizator Rekordu zastrzega sobie prawo do odwołania próby 

ustanowienia Rekordu, bez podania przyczyn.  

III. UCZESTNICY 

1. Próba ustanowienia Rekordu ma charakter otwarty. W próbie ustanowenia 

Rekordu może wziąć udział każda osoba fizyczna.  

2. Warunkiem udziału Uczestnika w próbie jest: 

• wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu, 

• wyrażenie zgody na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalanie, 

rozpowszechnianie i wykorzystanie utrwalonego podczas próby ustanowienia 

Rekordu wizerunku Uczestnika, w formie fotografii lub zapisu video lub audio-

video. Zgoda na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

• zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 
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3. Osoby małoletnie, mogą wziąć udział w próbie ustanowienia Rekordu 

wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Zgoda stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu.  

4. Formularze zgód, o których mowa powyżej będą dostępne w dniu imprezy w 

punkcie rejestracji, gdzie każdy z Uczestników będzie mógł wypełnić je na 

miejscu i złożyć w punkcie rejestracji. Wypełnione już formularze można 

przynieść też w dniu imprezy i przekazać Organizatorowi Rekordu w punkcie 

rejestracji. Formularze zgód będą udostępnione na stronie internetowej 

www.wawel.com.pl/festiwalkolorowbywawel 

5. Rodzice oraz opiekunowie są zobowiązani do sprawowania pełnej pieczy nad 

osobami małoletnimi podczas próby ustanowienia Rekordu oraz są za nie 

odpowiedzialni.  

6. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren próby ustanowienia Rekordu 

oraz udziału w próbie ustanowienia Rekordu, a także żądać opuszczenia próby 

przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających oraz zachowujących się w sposób stwarzającym zagrożenie dla 

innych osób oraz dla prawidłowego przebiegu próby ustanowienia Rekordu. 

7. Przystąpienie do próby ustanowienia Rekordu oznacza jednoczesną zgodę 

Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

IV. PRZEBIEG PRÓBY  

1. Celem próby  pod nazwą „Najsłodszy rekord Guinnessa. Pobij go z 

Wawelem!” jest ustanowienie  rekordu Guinnessa przez minimum 850 osób 

polegające na jednoczesnym rozpakowywaniu cukierków Fresh&Fruity w 

jednym miejscu podczas Festiwalu Kolorów by Wawel Fresh&Fruity. 

2. Próba ustanowienia Rekordu będzie polega na otwarciu cukierka 

Fresh&Fruity w jednym miejscu i czasie, na wyznaczonym przez Organizatora 

Rekordu terenie. 

3. Harmonogram próby ustanowienia Rekordu dla Uczestników jest 

następujący:  

1) 14.00 – 15.15 – wpuszczanie Uczestników na teren ustanowienia 

Rekordu,  

2) 15.30 – próba ustanowienia Rekordu  

4. W przypadku, gdy liczba Uczestników osiągnie ilość 2.000 osób przed godziną  

15:30, Organizator Rekordu ma prawo podjęcia próby ustanowienia Rekordu 

o wcześniejszej godzinie. 
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5. Każdy z Uczestników w momencie wchodzenia na teren ustanowienia 

Rekordu otrzyma od Organizatora Rekordu pakiet, w skład którego wejdzie 

paczka z cukierkami przeznaczonymi na próbę ustanowienia Rekordu. 

6. Liczba pakietów zabezpieczonych przez Organizatora Rekordu na potrzeby 

przeprowadzenia Rekordu jest ograniczona i wynosi 2.000 sztuk. W próbie 

ustanowienia Rekordu może wziąć udział maksymalnie 2.000 Uczestników.  

7. Każdy z Uczestników znajdujący się na wyznaczonym terenie powinien w 

pełni i jak najlepiej potrafi uczestniczyć w ustanowieniu Rekordu. 

Weryfikowanie tego warunku należy do Stewardów i niezależnych świadków. 

(Steward - osoba nie będąca pracownikiem Organizatora Rekordu, 

nadzorująca i monitorująca przypisaną grupę Uczestników w wyraźnie 

określonym obszarze. Niezależny świadek -  osoba bezpośrednio kontrolująca 

przebieg próby ustanowienia Rekordu, czuwająca nad prawidłowością 

przestrzegania zasad, nie będąca pracownikiem Organizatora.) 

8. Na dany znak, słyszalny i rozpoznawalny dla wszystkich Uczestników Rekordu, 

zgromadzeni na wyznaczonym terenie Uczestnicy powinni otworzyć jeden 

cukierek Fresh& Fruity firmy Wawel i go zjeść. Każdy Uczestnik, który nie 

rozpakuje bądź nie zje swojego cukierka zostanie odjęty od końcowego 

wyniku . 

9. Przed rozpoczęciem próby ustanowienia Rekordu każdy Uczestnik Rekordu 

zostanie policzony. 

10. Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia specjalnie do tego 

wyznaczone. 

V. OGÓLE WYTYCZNE DOTYCZĄCE REKORDU  

1. Każdy Uczestnik Rekordu otrzyma opaskę na nadgarstek z własnym numerem, 

opaski będą rozdawane przy wejściu na teren ustanawiania Rekordu. 

2. Wszystkie miejsca wejścia i wyjścia będą monitorowane przez kamery 

monitoringu przemysłowego w celu potwierdzenia prawidłowości 

przeprowadzonej próby ustanowienia Rekordu. Film będzie uwzględniał 

proces liczenia osób wchodzących na miejsce ustanawiania Rekordu. 

3. Uczestnicy Rekordu opuszczający miejsce ustanawiania Rekordu przed 

zakończeniem próby powinni zostać policzeni, a następnie odjęci od 

końcowego wyniku. 

4. Każdy z Uczestników Rekordu znajdujący się na ogrodzonym terenie powinien 

w pełni uczestniczyć w ustanawianiu Rekordu. Próbę będzie weryfikować 

dwóch niezależnych świadków wydarzenia.  Jeżeli stwierdzą oni jakiekolwiek 

uchybienia, wówczas próba musi zakończyć się i odbyć ponownie. 



5. Organizator Rekordu jest zobowiązany do przekazania zdjęć Uczestników 

Rekordu, na których znajdować się będzie cała grupa Uczestników, na 

potrzeby dokumentacji próby ustanowienia Rekordu. Zdjęcia zostaną 

przekazane Guinness World Record Ltd z siedzibą w South Quay Building, 189 

Marsh Wall, London E14 9SH United Kingdom 

6. Organizator Rekordu jest zobowiązany do sfilmowania próby ustanowienia 

Rekordu i przekazania materiału video na potrzeby dokumentacji dla Guiness 

World Recors Ltd z siedzibą w South Quay Building, 189 Marsh Wall, London 

E14 9SH United Kingdom. Osoby występujące w roli Stewardów będą 

obserwować grupę maksymalnie pięćdziesięciu Uczestników, znajdujących się 

w wyraźnie oznaczonych miejscach, przypisanych do danego Stewarda. 

Steward będzie ubrany w kamizelkę z napisem „OCHRONA” i będzie osobą 

widoczną dla wszystkich Uczestników w danej grupie. 

7. Steward wykluczy każdego Uczestnika Rekordu, który nie będzie w pełni 

uczestniczył w ustanawianiu Rekordu.  Jeżeli liczba takich osób wyniesie 

więcej niż 10% końcowego wyniku, wówczas próbę uznaje się za nieważną. 

8. Osoby występujące w roli Stewardów nie są Uczestnikami próby i nie 

uwzględnia się ich w końcowym wyniku. 

9. Rolą niezależnego świadka jest nadzorowanie ustanawiania Rekordu i 

potwierdzenie liczby Uczestników, którzy  wzięli  udział w próbie ustanawiania 

Rekordu. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Rekordu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy 

Rekordu spełniają warunki określone w Regulaminie. 

2. Rodzice oraz opiekunowie są zobowiązani do sprawowania pełnej pieczy nad 

osobami małoletnimi podczas próby ustanowienia Rekordu oraz są za nie 

odpowiedzialni.  

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

ustanawiania Rekordu. 

4. Osoby przebywające na terenie ustanawiania Rekordu mają obowiązek 

stosowania się do zaleceń pracowników służb porządkowych i 

informacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

oraz do poleceń osób wyznaczonych przez Organizatora Rekordu. 

5. Na teren ustanawiania Rekordu zabrania się wnoszenia i posiadania w jego 

trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach 



metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych. 

6. Osoby uczestniczące w próbie ustanawiania Rekordu obowiązane są 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych 

członków służby informacyjnej i służby porządkowej. 

7. Na teren ustanawiania Rekordu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, 

będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, 

posiadające przedmioty określone w punkcie 5 powyżej. 

8. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Rekordu, 

a ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Rekordu. 

9. Organizator Rekordu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w 

trakcie trwania Rekordu, o ile będzie miało to na celu usprawnienie 

organizacji Rekordu i nie naruszy zasad prawidłowości przeprowadzenia 

Rekordu. 

10.  Regulamin dostępny jest dla Uczestników Rekordu na stronie internetowej: 

www.wawel.com.pl/festiwalkolorowbywawel, w siedzibie Organizatora 

Rekordu oraz  podczas próby ustanowienia Rekordu. 
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