WARUNKI
Warunki ARRA dotyczą Próby Bicia Rekordu.
Uczestnik zgadza się, że w związku ze wzajemnymi deklaracjami oraz zobowiązaniami,
złożonymi w treści ARRA, wszystkie aspekty Próby Bicia Rekordu będą dookreślne poniższymi
postanowieniami:
Zastrzeżenie: Organizator, jako Strona Umowy z Guinness World Records Ltd. w
przedmiocie przeprowadzenia Próby Bicia Rekordu, realizuje tę próbę wspólnie i pod
patronatem Guinness World Records Ltd. Obowiązki Uczestników w stosunku do
Guinness World Records, przewidziane postanowieniami ARRA są traktowane jako
obowiązki w stosunku do Organizatora.
1. Upoważnienie
1.1 Próba Bicia Rekordu wyłącznie wtedy będzie uznana za “upoważnioną” przez Organizatora
oraz GWR, jeśli Uczestnik otrzyma od Organizatora oraz GWR Wskazówki dotyczące Bicia
Rekordu.
1.2 Jeśli jakakolwiek osoba podejmująca Próbę Bicia Rekordu ma poniżej 18 lat bądź uznana
jest za osobę niepełnoletnią wg jurysdykcji obowiązującej w miejscu realizacji Próby Bicia
Rekordu, rodzic lub opiekun prawny tejże osoby musi zapoznać się z ARRA i podpisać
potwierdzenie w imieniu tejże osoby, iż próba Bicia Rekordu podlega warunkom opisanym w
treści ARRA. Jeśli osoba podejmująca Próbę uznana zostanie za osobę niepełnoletnią wg
jurysdykcji obowiązującej w miejscu realizacji Próby w momencie podpisania tego dokumentu i
rodzic lub opiekun prawny tejże osoby również nie podpisał tego dokumentu bądź też
odpowiednia jurysdykcja nie uznaje za ważne dokumenty podpisane przez rodziców lub
prawnych opiekunów w imieniu nieletnich, wyrażających zgodę na uczestnictwo w Próbie,
Próba Bicia Rekordu tejże osoby będzie nieważna lub nie zostanie uznana przez Organizatora.
2 Bezpieczeństwo przy Próbie Bicia Rekordu
2.1 Uczestnik potwierdza, iż zdaje sobie sprawę, że Próba Bicia Rekordu (nawet jeśli jest
przeprowadzona zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi Bicia Rekordu oraz zaleceniami
bezpieczeństwa, które Uczestnik może otrzymać każdorazowo) może być dla Uczestnika i
innych osób niebezpieczna. Uczestnik potwierdza i wyraża zgodę na to, iż będzie całkowicie
odpowiedzialny, na wszystkich etapach Próby Bicia Rekordu, za:
2.1.1 podjęcie decyzji czy przystępuje [do próby bicia] czy też nie;
2.1.2 wszystkie aspekty bezpieczeństwa w odniesieniu do przygotowań oraz/lub podejmowania
[próby bicia rekordu]; oraz
2.1.3 wszelkie uszkodzenia ciała swoje lub innych osób, które zostały spowodowane Próbą Bicia
Rekordu.
2.2 Uczestnik zgadza się na realizację wszystkich, odpowiednich profesjonalnych zaleceń
bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich aspektów ryzyka i bezpieczeństwa związanych z
Próbą Bicia Rekordu, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do:
2.2.1 zidentyfikowania wszelkiego możliwego ryzyka względem siebie, innych uczestników
oraz wszystkich obserwatorów; oraz
2.2.2 zidentyfikowania oraz uzyskania medycznych oraz innych środków, które będą w sposób
czytelny oznaczone, widoczne i dostępne w miejscu Próby Bicia Rekordu; oraz

2.2.3 podjęcia wszelkich koniecznych środków ostrożności i środków określonych w takich
zaleceniach bądź zgodnie ze wskazówkami BHP wydanymi przez jakąkolwiek odpowiednią
osobę, jednostkę lub organ.
2.3 Wszelkie zalecenia bezpieczeństwa dostarczone Uczestnikowi przez Organizatora bądź
GWR będą, miały charakter przede wszystkim porządkowy i/lub przykładowy i w żaden sposób
nie będą umniejszały zobowiązaniom Uczestników, opisanym treścią ARRA.
2.4 Część wskazówek przekazywanych Uczestnikowi przez Organizatora bądź GWR będzie
zawierała również definicję Próby Bicia Rekordu, którą Uczestnik będzie podejmował i w żaden
sposób wskazówki te nie będą miały na celu dostarczenia jakiegokolwiek rodzaju zaleceń
bezpieczeństwa, rozumianych jako zapewnienie Uczestników, iż Próba Bicia Rekordu jest wolna
od jakiegokolwiek ryzyka.
3 Doradztwo, Ocena oraz Poświadczenie
3.1 Organizator oraz GWR dostarczy Uczestnikom Wskazówki dot. Bicia Rekordu odnośnie
Próby Bicia Rekordu. Uczestnik zdaje sobie sprawę, że wysłane Wskazówki dotyczące Bicia
Rekordu będą odpowiednie do osiągnięcia rekordu uznanego przez Organizatora oraz GWR na
dzień wysłania Uczestnikowi Wskazówek oraz iż Wskazówki dotyczące Bicia Rekordu nie
zastąpią zdrowego rozsądku lub profesjonalnych zaleceń odnośnie kwestii związanych z
bezpieczeństwem w związku z Próbą Bicia Rekordu. Uczestnik potwierdza, że Wskazówki
dotyczące Bicia Rekordu mogą zostać zmodyfikowane lub uaktualnione w każdym momencie
bez kolejnego powiadamiania. Obowiązkiem Uczestnika jest nawiązanie kontaktu z
Organizatorem przed przeprowadzeniem Próby Bicia Rekordu, jeśli jakikolwiek aspekt
Wskazówek dotyczących Bicia Rekordu jest niejasny.
3.2 Organizator, według własnego uznania, zadecyduje, czy jakakolwiek Próba Bicia Rekordu
została zwieńczona sukcesem zgodnie z dostarczonymi Uczestnikowi Wskazówkami dot. Bicia
Rekordu ("Rekord"), i należy wziąć pod uwagę, iż w przypadku jakichkolwiek kwestii spornych
w odniesieniu do interpretacji Wskazówek dot. Bicia Rekordu lub zakończonego sukcesem
Rekordu, decyzja Organizatora/GWR będzie ostateczna i nie będzie prowadzonej dalszej
korespondencji [w tej kwestii]. Uczestnik zgadza się i potwierdza, że Organizator oraz GWR nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą poniesie Uczestnik w wyniku
decyzji Organizatora/GWR odnośnie zakończonej sukcesem bądź też nie Próby Bicia Rekordu.
3.3 Wszelkie dostarczone bieżące informacje dotyczące rekordu zostały przekazane wyłącznie
według najlepszej wiedzy i przekonania Organizatora w dniu dostarczenia informacji
Uczestnikowi i opierają się na informacjach obecnie dostępnych. Obecny rekord w każdej chwili
może ulec zmianie z powodu zaakceptowania pobicia nowego rekordu. Jest również
potwierdzone, iż każda kategoria lub rekord mogą zostać sprawdzone i utrzymane bądź
zdyskwalifikowane w każdym momencie według uznania GWR i bez powiadamiania
Uczestnika. Uczestnik jest odpowiedzialny za uzyskanie informacji odnośnie aktualnych nowych
rekordów, ponieważ Organizator ani GWR nie powiadomi Uczestnika o żadnej zmianie w
obecnie pobitych rekordach.
4 Przyznanie Praw
4.1 W zakresie, w którym Uczestnik posiada jakiekolwiek prawa do przeprowadzenia swojej
Próby Bicia Rekordu, niniejszym:
4.1.1 przekazuje na rzecz Organizatora oraz GWR niewyłączną, bezpłatną (wolną od tantiem)
licencję na wieczyste używanie realizacji Próby Bicia Rekordu przez Uczestnika w związku z

publikacją i marketingiem jakiejkolwiek publikacji oraz/lub każdorazowo promocji marki
Organizatora i/lub GWR w jakichkolwiek innych mediach;
4.1.2 zgada się na upoważnienie Organizatora oraz GWR do realizacji autorskich praw
osobistych w odniesieniu do realizacji Próby Bicia Rekordu przez Uczestnika, bez ograniczeń, i
nie będzie miał prawa do sprzeciwu odnośnie sposobu w jaki Organizator i/lub GWR traktuje te
materiały, pod warunkiem, że takie wykorzystanie nie przynosi złej sławy Uczestnikowi, tudzież
nie narusza Jego praw.
5 Zwieńczony Sukcesem Rekord
5.1 Jeśli Próba Pobicia Rekordu zostanie uznana i poświadczona przez GWR jako zwieńczona
sukcesem, Organizator lub GWR dostarczy Uczestnikowi certyfikat uznający pobicie Rekordu i
zostanie włączony on [rekord] do prywatnej bazy danych rekordów pobitych na świecie.
5.2 GWR może według własnego uznania zezwolić na udostępnienie szczegółów Rekordu
stronom trzecim, włącznie z mediami i ogółem odbiorców.
5.3 GWR nie będzie miała obowiązku zamieszczenia Rekordu bądź jakichkolwiek szczegółów
związanych z tymże, w jakiejkolwiek edycji corocznej księgi [rekordów Guinnessa] GWR bądź
jakiejkolwiek innej publikacji, na stronie internetowej, w telewizyjnym show bądź w innych
środkach przekazu, w których GWR promuje swoją markę, ale jeśli [Rekord ten] został
zamieszczony, Uczestnik potwierdza, że GWR (lub jej licencjobiorcy strony trzeciej) nie będą w
żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy w odniesieniu do szczegółów związanych z
Rekordem bądź Reklamacją Rekordu.
6 Gwarancja i zabezpieczenie od odpowiedzialności
6.1 Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się:
6.1.1 iż wszystkie informacje, które przedkłada do Organizatora w związku z Próbą Bicia
Rekordu, według najlepszej wiedzy Uczestnika, są prawdziwe i właściwe pod każdym
względem;
6.1.2 iż jest upoważniony do koncesjonowania praw w realizacji Próby Bicia Rekordu na
Organizatora oraz GWR i że nic w udziale (czy to za pomocą modulacji głosu lub gestu bądź też
w inny sposób) nie naruszy prawa autorskiego, prawa do zachowania prywatności, prawa do
wizerunku, znaków towarowych bądź jakiegokolwiek prawa jakiejkolwiek osoby, nic nie
naruszy żadnej umowy lub obowiązku zachowania poufności, nie będzie stanowiło obrazy sądu,
nie zniesławi lub nie będzie obliczone na zniszczenie dobrej reputacji jakiejkolwiek osoby;
6.2 Uczestnik zabezpieczy i zwolni Organizatora oraz GWR od odpowiedzialności na żądanie
(oraz, jeśli ma to zastosowanie, każdorazowo, jednostkę dominującą, oddziały, jednostki
powiązane, urzędników, dyrektorów, agentów i pracowników Organizatora oraz GWR) od
wszelkich strat, żądań, roszczeń, kosztów, wydatków (włącznie z racjonalnie uzasadnionymi
opłatami prawniczymi) oraz od zobowiązań powstałych lub poniesionych przez Organizatora
oraz GWR w wyniku roszczeń strony trzeciej będących rezultatem naruszenia przez Uczestnika
jakiegokolwiek postanowienia ARRA.
7 Przepisy Ogólne
7.1 Wszystkie “dane osobowe” (jak określono w Ustawie z 1997 r. o ochronie danych
osobowych) dostarczone przez Uczestnika Organizatorowi, będą przechowywane i
wykorzystywane przez Organizatora oraz GWR i jej jednostki powiązane oraz licencjobiorców
do celów związanych z:
7.1.1 przygotowaniem aplikacji do podjęcia Próby Pobicia Rekordu;

7.1.2 opublikowaniem i marketingiem jakiejkolwiek z publikacji Organizatora i/lub GWR; oraz
7.1.3 promowaniem marki GWR bądź znaków towarowych GWR w każdych innych mediach,
i zgadza się na przekazanie takich danych osobowych na rzecz Organizatora oraz GWR,
należycie upoważnionego licencjobiorcy oraz/lub każdego innego należycie upoważnionego
przedstawiciela dla takich celów oraz na przekazywanie takich danych osobowych do krajów
trzecich dla takiż celów, pod warunkiem, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
7.2 Jeśli jakiekolwiek przepisy lub warunki ARRA zostaną uznane jako niezgodne z prawem,
nieważne, bezwartościowe lub z jakiegoś powodu niewykonalne, ważność i wykonalność
pozostałych przepisów i warunków w żaden sposób nie zostanie naruszona lub ograniczona.
7.3 Podpisując ARRA, Uczestnik potwierdza i zgadza się, iż stanowi ona warunki Próby Bicia
Rekordu. Uczestnik musi podpisać i zwrócić ARRA Organizatorowi przed Próbą Bicia Rekordu,
a Próba Bicia Rekordu nie będzie ważna, jeśli ARRA nie zostanie podpisana.
7.4 Integralnym załącznikiem do ARRA jest jej wersja anglojęzyczna, która stanowi podstawę
interpretacyjną.
7.5 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią oryginalnej wersji ARRA, która ma
pierwszeństwo interpretacyjne oraz obowiązywania.
Zapoznałem się i zrozumiałem wszystkie wyżej wymienione warunki ARRA i jej załącznika
oraz zgadzam się, iż będą mnie one obowiązywały w zamian za możliwość osiągnięcia Rekordu.
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