
 

 

 

Regulamin Maratonu Fitness w ramach 

#BeActive Night 
1. Organizatorem zajęć jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Szpitalnej 5/19 00-031 Warszawa, działający na zlecenie Ministerstwa Sportu  

i Turystyki w Warszawie. 

2. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  

3. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

4. Wejście do sali i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem  

się przez uczestnika zajęć z treścią regulaminu i zaakceptowaniem go. 

5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi 

udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. 

7. Podczas zajęć uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosować się do wskazówek instruktora 

odnośnie organizacji zajęć i wykonywania ćwiczeń. 

8. Organizator ani prowadzący zajęcia 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. 

9. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko  

oraz odpowiedzialność. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, 

poszanowania mienia i innych uczestników zajęć. 

11. Organizator ani prowadzący zajęcia 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. 

12. Każdą kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia. 

13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone  

do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową. 

14. Uczestnicy biorący udział w treningach wymagających maty do ćwiczeń zobowiązani są do 

posiadania własnej maty. 



 

 

15. Organizator ani prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

pozostawione przez uczestników w miejscu zajęć. 

16. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia w miejscu odbywania zajęć odpowiada materialnie 

sprawca. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny. 

17. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas wydarzenia bez uzyskania  

od Organizatora zgody w formie pisemnej. 

18. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie 

napojów i uzupełniania płynów w trakcie zajęć. 

19. Uczestnictwo w zajęciach pod wpływem alkoholu, leków oraz innych środków obniżających 

sprawność psychoruchową jest kategorycznie zabronione.  

20. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie  

przez Organizatora zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć. 

21. 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. 

22. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

24. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie 

jego nowej wersji na stronie internetowej www.ets.azs.waw.pl 

25. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas zajęć w formie zdjęć/filmu oraz 

na wykorzystanie go przez organizatora zajęć.  

 


