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I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem treningów motorycznych ,, Radość Biegania 2.0”, zwanych dalej 
„treningiem”, jest – ERGOSPORT.PL Przemysław Stelmaszewski ul. Zaścianek 11 
09-407 Płock NIP 774-283-78-43 REGON 141688122. 

II. CELE 

1. Przeprowadzenie specjalistycznego cyklu szkolenia motorycznego. 
2. Upowszechnianie aktywności ruchowej jako najprostszej metody zachowania 

zdrowia. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Treningi odbywać się będą począwszy od 03.11.2015 w każdy kolejny wtorek  
miesiąca do końca marca 2016 w Płocku o godzinie 20:30.  

2. Miejsce, Centrum Sportowo – Rekreacyjne SWPW w Płocku 09-402 Płock, Al. 
Kili ńskiego 12  (Hala WŁODKOWICA). 

3. Czas trwania treningu przewidziany jest na 90 minut każdorazowo. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA 

1. Wszyscy Uczestnicy treningów muszą być urodzeni nie później niż w dniu 03.11.97r., 
czyli w dniu treningu posiadać ukończone 18 lat. W treningu mogą uczestniczyć 
osoby w wieku od 13 lat pod opieką pełnoletniego opiekuna. Organizator nie będzie 
prowadził osobnego szkolenia dla Uczestników niepełnosprawnych oraz 
niepełnosprawnych poruszających się na niewyczynowych wózkach inwalidzkich. 

2. Warunkiem uczestnictwa w treningu jest prawidłowe wypełnienie formularza 
rejestracyjnego, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”, akceptacja 
niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie 
Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i 
nazwiska w relacjach z treningów zamieszczanych w mediach oraz materiałach 
promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie 
utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; 
zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i 
bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę 
na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane 
na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w 
telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, 
mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów 
komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty 
z nim powiązane. 

3. Zgłoszenia do treningów przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny, 
zawierający dane osobowe oraz kontaktowe. 

4. Opłata uczestnictwa wynosi 50 PLN miesięcznie lub 15 PLN jednorazowo za każdy 
Trening. 
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5. Dokonanie Opłaty uczestnictwa możliwe jest kanałami udostępnionymi przez 
Organizatora w terminie wskazanym przez organizatora i/lub do wyczerpania limitu 
uczestników 

6. Po dokonaniu Opłaty uczestnictwa jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji 
przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

7. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty 
Uczestnictwa na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty 
Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników treningów. 

8. Po dokonaniu Opłaty Uczestnictwa na podany adres e-mail przesłana zostanie 
informacja o nadanym numerze identyfikacyjnym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze 
(np.: z powodów technicznych, złego adresu email czy zakwalifikowania jako spam), 
status rejestracji można sprawdzić po kontakcie z organizatorem. 

9. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć 
na miejsce treningu. Organizator zapewnia szatnie z zapleczem sanitarnym, w której 
Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy w trakcie 
trwania treningu zobowiązani są do użytkowania obuwia i odzieży sportowej.  

10. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie uczestnictwa innej osobie. 
11. Przebywanie na obiekcie bez ważnej karty uczestnictwa jest niedozwolone. Osoby bez 

ważnej karty uczestnictwa będą proszone o opuszczenie terenu obiektu. 
12. Zabrania się wnoszenia na trening przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla 

innych Uczestników. Na trening zabrania się wnoszenia środków odurzających, 
dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną 
dopuszczone do udziału w treningu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie 
lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub 
napojów alkoholowych. 

13. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności może 
skutkować wyłączeniem z treningów. 

14. Organizator zwraca uwagę Uczestników Treningów na wielość niebezpieczeństw i 
zagrożeń wynikających z uczestnictwa w aktywności o charakterze sportowym, 
związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty 
życia i zdrowia.  

15. Organizator zaleca przed rozpoczęciem uczestnictwa w treningu dokonanie 
stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz 
kondycji fizycznej Uczestnika. 

16. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w treningach. 

17. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie 
wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

18. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego 
zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Treningu, wymaga 
osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą 
wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej 
indywidualnie przez Uczestnika. 

V. BONIFIKATA 

1. Wszyscy Uczestnicy dokonujący rejestracji na cały okres przewidziany szkoleniem 
dostaną w pakiecie uczestnictwa koszulkę techniczną marki Nike o wartości 129 zł. 
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2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą pełny cykl treningowy otrzymają certyfikat 
ukończenia Szkolenia Motorycznego . 

VI. POLITYKA PRYWATNO ŚCI 

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest 
dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w treningach motorycznych ,, 
Radość Biegania 2.0”. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich 
dalszego przetwarzania przez Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: 
– w zakresie prowadzenia i realizacji treningów motorycznych ,, Radość Biegania 
2.0”, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów 
i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.). 
– po otrzymaniu zgody Uczestnika, Organizator będzie uprawniony do przetwarzania 
danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji 
Treningów. 

3. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w 
zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy Treningi Motoryczne, Organizator 
będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w 
zakresie prowadzenia i realizacji projektu i funkcjonowania Strony internetowej 
(przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne 
ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu 
informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do 
wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

4. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart 
kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane 
przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane 
przez zewnętrzny system płatności internetowej Platności.pl są szyfrowane. 

5. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z 
obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, 
w szczególności do zgłoszenia zbioru danych osobowych i jego przetwarzanie do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

VII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące treningów (dalej jako: „Protesty”) wymagają formy 
piśmiennej, można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora 
(biuro@ergosport.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, 
z dopiskiem „Protest”, w czasie treningów protesty przekazywane słowne nie będą 
rozpatrywane. Protesty będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem i akceptuję jego treść: 

 


