
 

 

Regulamin 
1. Organizatorem wydarzenia sportowego jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Szpitalnej 5/19, 00-031 Warszawa. 

2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

3. Wydarzenie podzielone jest na osobne treningi sportowe odbywające się zgodnie z harmonogramem 

zamieszczonym na stronie zapisów na obiektach Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, ul. Trojdena 2c, 02-109 Warszawa. 

4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest akceptacja niniejszego regulaminu poprzez złożenie deklaracji udziału 

(zał. nr 1), oświadczenia o stanie zdrowia (zał. nr 2) oraz oświadczenia COVID (zał. nr 3). 

5. Wejście do sali i uczestnictwo w wydarzeniu są równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika zajęć  

z treścią regulaminu i zaakceptowaniem go. 

6. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) 

organizator prowadzi zapisy poprzez dwa formularze internetowe: 

a. dla osób deklarujących bycie zaszczepionym przeciwko COVID-19, 

b. dla osób niezaszczepionych oraz osób, które nie deklarują bycia zaszczepionym lub niezaszczepionym. 

7. Osoby zapisujące się przez formularz dla osób deklarujących zaszczepienie będą proszone o wypełnienie 

deklaracji bycia zaszczepionym.  

8. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie 

zgodę na uczestnictwo w treningu od rodzica lub opiekuna prawnego (zał. nr 4). 

9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. 

10. Podczas wydarzenia uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosować się do wskazówek Organizatora oraz 

instruktorów odnośnie organizacji zajęć i wykonywania ćwiczeń. 

11. Organizator ani prowadzący wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia 

uczestnika zajęć poprzez zbyt nadmierne wykonywanie ćwiczeń niezgodnych z indywidualnymi możliwościami 

psychoruchowymi oraz sprzecznymi z zaleceniami instruktora. 

12. Osoby biorące udział w wydarzeniu oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych  

do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko oraz odpowiedzialność. 

13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż., zachowania czystości, poszanowania 

mienia i innych uczestników zajęć oraz przestrzegania Procedury COVID-19 opublikowanej w osobnym 

komunikacie. 



 

 

14. Organizator ani prowadzący wydarzenie nie ubezpieczają uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków, 

nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe kontuzje i urazy podczas zajęć, a także nie ponoszą 

odpowiedzialności za stan zdrowia osób biorących udział w zajęciach. 

15. Każdą kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia. 

16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju i obuwia na odzież i obuwie odpowiednie do charakteru 

wybranego wydarzenia. 

17. Organizator ani prowadzący wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

pozostawione przez uczestników w miejscu zajęć. 

18. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia w miejscu odbywania wydarzenia odpowiada materialnie sprawca.  

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny. 

19. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania obrazu lub dźwięku podczas wydarzenia bez uzyskania  

od Organizatora zgody w formie pisemnej. 

20. Każdy z uczestników wydarzenia zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów  

i uzupełniania płynów w trakcie zajęć. 

21. Uczestnictwo w wydarzeniu pod wpływem alkoholu, leków oraz innych środków obniżających sprawność 

psychoruchową jest kategorycznie zabronione.  

22. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie  

przez Organizatora zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć. 

23. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w celach związanych z uczestnictwem w imprezie. Dane 

osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe uzyskane od uczestników zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie dla celów związanych z realizacją imprezy. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych  

i do ich poprawiania 

24. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: 

https://azs.waw.pl/polityka-prywatnosci/ 

25. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

  



 

 

załącznik 1 

DEKLARACJA UDZIAŁU W WARSZAWSKIM MARATONIE FITNESS 

 

Imię………….…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu w razie nagłego wypadku…………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Oświadczam, iż biorę udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania ćwiczeń fizycznych wybranych przeze mnie w trakcie Warszawskiego Maratonu Fitness 
organizowanego przez Akademicki Związek Sportowy Warszawa w dniu 12.12.2021 r. na terenie Centrum Sportowo-
Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dlatego nie będę rościł/-ła żadnych pretensji z tego 
tytułu do organizatora. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania podanych przez organizatora zasad 
bezpieczeństwa. 

Organizator ani prowadzący zajęcia nie ubezpieczają uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków. Biorę pełną 
odpowiedzialność za udział w zajęciach.   

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach związanych z uczestnictwem w imprezie. Dane osobowe są 
zbierane na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe uzyskane od uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją 
imprezy. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy przez 
organizatora i partnerów imprezy. 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem i akceptuję jego treść.  

*Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem oraz 
dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach. 

• Wyrażam zgodę, aby Akademicki Związek Sportowy Warszawa wysyłał mi informacje o organizowanych przez siebie 
przedsięwzięciach. 

 

…….……………………………………………………………………… 

Data i podpis    



 

 

załącznik 2 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

 

IMIĘ: …………………………………………………………… 

NAZWISKO: …………………………………………………. 

 

Oświadczam, że biorę udział w imprezie na własną odpowiedzialność oraz, że stan mojego zdrowia pozwala mi na 

wzięcie udziału w zajęciach fitness podczas Warszawskiego Maratonu Fitness, dlatego nie będę rościł/-ła żadnych 

pretensji z tego tytułu do organizatora. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania podanych przez organizatora 

zasad bezpieczeństwa. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 

imprezy przez organizatora i partnerów imprezy.  

 

____________________________________ 

Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki 

Warszawa, 12.12.2021 r. 

 

  



 

 

załącznik 3  

OŚWIADCZENIE COVID 

Ja niżej podpisana(y), w związku z chęcią udziału w Warszawskim Maratonie Fitness, mając na uwadze trwający w Polsce stan 

epidemii1 , oświadczam, co następuje:  

● jestem osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym  

w szczególności choroby COVID-19 wywołanej działaniem koronawirusa SARS-CoV-2,  

● nie jestem osobą objętą obowiązkiem odbycia kwarantanny w dniu treningu a także nie zamieszkuję z osobą 

przebywającą na kwarantannie niezależnie od formy tej kwarantanny,  

● w ostatnich 14 dniach przed datą rozpoczęcia treningu nie miałam(łem) świadomego kontaktu  

z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19,  

● mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 

będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19,  

● zobowiązuję się do zapewnienia we własnym zakresie i używania środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie wytycznymi, dezynfekowania dłoni, przestrzegania zasad ustalonych przez organizatora oraz dbania  

o siebie i innych uczestników treningu,  

● zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatorów o objawach chorobowych sugerujących 

występowanie choroby zakaźnej i poddania się wszystkim decyzjom z tego wynikającym - w tym dotyczącym wycofania  

z treningu. 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………  

 

Data …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………….  

 

Czytelny podpis* ………………………………………………………………………………………………..  

* w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

Podstawą pobierania powyższych danych jest wprowadzenie w kraju stanu epidemii i specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz RODO art.9 ust.2 lit.i: "przetwarzanie [danych wrażliwych] jest niezbędne ze względów związanych 

z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub 

zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na 

podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, 

których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową".  

Dane będą przechowywane przez okres 30 dni od momentu pobrania, a następnie zostaną zniszczone.  

 
1 W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 

234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami). 



 

 

załącznik 4 

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WARSZAWSKIM 

MARATONIE FITNESS ORAZ NA WYKORZYSTANIE JEJ WIZERUNKU 

 

 

  

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej  Data urodzenia osoby niepełnoletniej 

 

Jako rodzic / prawny opiekun* osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na jej udział w wydarzeniu sportowym „Warszawski Maraton Fitness”, 

organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy Warszawa. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wydarzenia 

sportowego „Warszawski Maraton Fitness” i akceptuję zasady w nim zawarte oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora  

z tytułu rzeczonych warunków przebiegu wydarzenia.  

Oświadczam również, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do jego/jej uczestnictwa w wydarzeniu sportowym „Warszawski 

Maraton Fitness”. W przeciwnym razie ponoszę całkowitą odpowiedzialność za ich skutki. Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, 

uprawniam Organizatorów rozgrywek – w razie takiej konieczności – do zapewnienia mojemu dziecku wszelkich świadczeń zdrowotnych celem 

zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.   

Oświadczam, że w przypadku nieprzestrzegania przez moje dziecko/osobę niepełnoletnią nad którą sprawuję prawną opiekę* zasad ustalonych 

przez Organizatora, dotyczących przebiegu i organizacji wydarzenia sportowego „Warszawski Maraton Fitness”, co przyczyniłoby się do 

powstania szkód u mojego dziecka, u osób trzecich lub Organizatora, jako rodzic / opiekun prawny ponoszę za to pełną odpowiedzialność.  

Ponadto wyrażam zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach (w tym m.in. cd, dvd, taśma video itd.) 

wizerunku mojego dziecka / osoby niepełnoletniej nad którą sprawuję prawną opiekę* (imienia i nazwiska, wizualnej prezentacji) dla celów 

publikacji, promocji i reklamy zawodów we wszystkich mediach oraz materiałach, które Organizator wydarzenia sportowego „Warszawski 

Maraton Fitness” uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei zawodów oraz upubliczniania informacji o nich. Fotografie i obrazy będą mogły 

być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadaptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, 

szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, kina, video, internetu, prospektów, materiałów 

reklamowych do wysyłki katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii reklamowych, itd. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych moich i mojego dziecka/osoby niepełnoletniej nad którą sprawuję prawną opiekę* w celu przeprowadzenia wydarzenia sportowego 

„Warszawski Maraton Fitness” oraz jego promocji.  Zgoda jest dobrowolna, jednak jej niewyrażenie może skutkować niemożnością wzięcia 

udziału w zawodach. 

Oświadczam, że w związku z powyższym nie będę występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Organizatora wydarzenia sportowego 

„Warszawski Maraton Fitness” lub osób trzecich. Powyższe oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności, z pełną świadomością 

konsekwencji zrzeczenia się określonych wyżej roszczeń.  

Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 5/19 00-031 Warszawa. Podanie danych 

jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 

do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcie lub ograniczenia przetwarzania. 

     

Imię i nazwisko rodzica / 

prawnego opiekuna 
 Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

(czytelny) 

 Miejscowość i data 

 


