
 

PROGRAM IMPREZY – niedziela, 12 grudnia 2021 r. 

 



 

WYKŁAD 

Na wykład otwarty pod tytułem „Ocena funkcjonalna (Functional Movement System®) w planowaniu 

treningów w sporcie amatorskim i rekreacji” zaprasza Kinga Klaś-Pupar. Sala seminaryjna w CSR WUM: 

• godz. 11:00 

• godz. 12:30 

Obowiązuje limit 30 osób na obydwu godzinach. Aby wziąć udział należy się zarejestrować:  

https://zapisy.azs.waw.pl/warszawski-maraton-fitness-2021-wyklad/  

 

REGULAMIN I REJESTRACJA 

Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie. 

• REGULAMIN 

Obowiązuje elektroniczna rejestracja na poszczególne zajęcia. Formularz zgłoszeń zakłada deklaratywność co 

do przyjęcia szczepienia przeciw Covid-19 lub nie przyjęcia/odmowie podania informacji w tym zakresie. 

• REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DLA OSÓB DEKLARUJĄCYCH PRZYJĘCIE SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 

• REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DLA OSÓB NIEZASZCZEPIONYCH ORAZ ODMAWIAJĄCYCH PODANIA 

INFORMACJI 

• REJSTRACJA NA WYKŁADY OTWARTE (FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEM)  

 

BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2C. 

Biuro będzie czynne w niedzielę 12 grudnia, w godzinach 9:00 – 14:00. Biuro będzie zlokalizowane w dwóch 

miejscach, w zależności od miejsca uczestnictwa w zajęciach: 

- biuro zajęć w Hali CSR, parter, przy wejściu na halę od strony wejścia na pływalnię; 

- biuro zajęć w salach tematycznych (Workout&Step, Body&Mind, Dance&Mental), 1. piętro, wejście na 

klatkę schodową od strony wejścia na pływalnię, biuro vis’a’vis restauracji La Vittoria. 

 

UWAGA! Ze względu na procedury formalne związane z Covid-19 prosimy o przyjście do biura zawodów na 

około 1 godzinę przed planowanymi zajęciami. 

Prosimy kierować się najpierw do ogólnodostępnej szatni na parterze CSR WUM, a następnie bezpośrednio do 

właściwego ze względu na miejsce wybranych zajęć, biura zawodów. W przypadku uczestnictwa w zajęciach w 

hali i w salach tematycznych prosimy udać się do obydwu biur zawodów. 

https://zapisy.azs.waw.pl/warszawski-maraton-fitness-2021-wyklad/
https://azs.waw.pl/wp-content/uploads/2021/12/21_WMF_Regulamin.pdf
https://zapisy.azs.waw.pl/warszawski-maraton-fitness-2021-warszawski-uniwersytet-medyczny-12-grudnia-2021/
https://zapisy.azs.waw.pl/warszawski-maraton-fitness-wum-12-grudnia-2021-r/
https://zapisy.azs.waw.pl/warszawski-maraton-fitness-wum-12-grudnia-2021-r/
https://zapisy.azs.waw.pl/warszawski-maraton-fitness-2021-wyklad/


 

ODBIÓR ZESTAWU STARTOWEGO 
Odbiór zestawu startowego możliwy będzie w biurze zawodów – właściwym dla poszczególnych zajęć. Pakiet 

będzie obejmował pamiątkowy gadżet oraz opaskę na rękę, która jest jednocześnie przepustką wejścia na 

zajęcia. Weryfikacja uczestnictwa odbywać się będzie w oparciu o zapisy elektroniczne. Osoby, które nie 

dokonają elektronicznej rejestracji nie będą miały możliwości udziału w zajęciach. Weryfikacja będzie 

obejmować okazanie dokumentu tożsamości, oraz złożenia wypełnionych dokumentów: 

• DEKLARACJA UDZIAŁU 

• OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

• OŚWIADCZENIE COVID 

• ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ – W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH  

• dobrowolnego, pisemnego oświadczenia od osób, które w formularzu rejestracyjnym zadeklarowały 

przyjęcie szczepionki przeciw Covid-19. 

   

MATY 

Zabierz ze sobą swoją matę do ćwiczeń, z której będziesz korzystać. Zmniejszy to kontakt z obcym sprzętem, a 

tym samym zminimalizuje ryzyko zakażenia Covid-19.  

 

PARKING 

Organizator NIE PRZEWIDUJE parkingu dla uczestników. Do dyspozycji mogą być ogólnodostępne miejsca 

parkingowe przy ul. Księcia Trojdena 2c, oraz miejsca na parkingu przy CSR WUM (osobno płatne w recepcji 

pływalni).  

 

PRZEBIERALNIE 

Dla uczestników przewidujemy przebieralnie zlokalizowane w CSR WUM. Będzie w nich możliwość 

pozostawienia swoich rzeczy oraz skorzystania z sanitariatów (toalety, prysznice). Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w przebieralniach. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Prosimy o zachowanie odstępów wymaganych dystansem społecznym w trakcie trwającej pandemii (1,5 – 2 

metry). Na terenie obiektu będą dostępne dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Na terenie obiektu obowiązuje 

nakaz używania maseczek zasłaniających usta i nos. Podczas zajęć ćwiczymy bez masek. Tuż przed zajęciami 

https://azs.waw.pl/wp-content/uploads/2021/12/21_WMF_Deklaracja_udzialu.pdf
https://azs.waw.pl/wp-content/uploads/2021/12/21_WMF_oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
https://azs.waw.pl/wp-content/uploads/2021/12/21_WMF_oswiadczenie_covid.pdf
https://azs.waw.pl/wp-content/uploads/2021/12/21_WMF_oswiadczenie_niepelnoletni.pdf


można zdjąć maseczkę. Po zakończeniu ćwiczeń należy ponownie założyć maseczkę przed wyjściem z sali, w której 

prowadzone były zajęcia. 

W trakcie wydarzenie dostępne będzie stoisko Studenckiego Koła Odnowy Biologicznej działającego przy Studium 

Wychowania Fizycznego WUM. Zapraszamy do odwiedzin stoiska. 


