
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 internetowej stronie wydarzenia (https://azs.waw.pl/maratonfitness/) na obiektach

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Trojdena 2c, 02-109

Warszawa.

4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest akceptacja niniejszego regulaminu poprzez wpisanie się na listę

uczestników, co potwierdzi złożenie deklaracji udziału i oświadczenia o stanie zdrowia (zał. nr 1).

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

z treścią regulaminu i zaakceptowaniem go.

6. Organizator prowadzi zapisy na część zajęć prowadzonych w salach z ograniczeniem przestrzeni dla

ćwiczących, udział w pozostałych zajęciach jest dostępny bez rejestracji. Zajęcia z ograniczeniem liczby osób

to zajęcia odbywające się w salach: Work out & Step, Dance, Body & Mind.

7. 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 2).

8. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

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

instruktorów odnośnie organizacji zajęć i wykonywania ćwiczeń.

10. 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.

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

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

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

mienia i innych uczestników zajęć.

13. 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.

14. Każdą kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

https://azs.waw.pl/maratonfitness/


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

wybranego wydarzenia.

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

pozostawione przez uczestników w miejscu zajęć.

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

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

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

od Organizatora zgody w formie pisemnej.

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

i uzupełniania płynów w trakcie zajęć.

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

psychoruchową jest kategorycznie zabronione.

21. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora

zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć.

22. 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

23. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej pod

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

24. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.



załącznik 1

DEKLARACJA UDZIAŁU W WARSZAWSKIM MARATONIE FITNESS

ORAZ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Oświadczam, iż biorę udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz iż stan mojego zdrowia pozwala mi na
wzięcie udziału w zajęciach w trakcie Warszawskiego Maratonu Fitness organizowanego przez Akademicki Związek
Sportowy Warszawa w dniu 11.12.2022 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.

Imię Nazwisko Data urodzenia Email Nr telefonu w
razie nagłego
wypadku

Podpis



załącznik 2

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


