
                                                                  

REGULAMIN 

 

CHARYTATYWNY MARATON ZUMBA PARTY. 

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE KLUB MAM I RZECZPOSPOLITA BABSKA. 

TERMIN: 7 marca 2020 r. sobota start godz. 11:30 do godziny 14:30. 

MIEJSCE: Aula w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli przy ulicy Gimnazjalnej nr 9. 

WPISOWE: 20,00 zł 

ZGŁOSZENIA: poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej 

https://super-sport.com.pl/ . 

LIMIT UCZESTNIKÓW: 100 osób. 

CEL IMPREZY: zbiórka funduszy zostanie przeznaczona na potrzeby korepetycji organizowanych 

przez asystentów rodziny MOPS z Nowej Soli „połączeniu w pomaganiu”. 

ODBIÓR NUMERÓW: 7 marca 2020 r. od godziny 11:15 przy Auli w holu. 

Opłatę dokonuje się poprzez stronę https://super-sport.com.pl/ uczestnik ma 3 dni na wniesienie 

opłaty startowej po tym dniu zostanie wykreślony z listy osób zapisanych i musi dokonać ponownie 

rejestracji. 

Dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy nazwisku zawod-

nika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów. 

O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin zapisania się 

na imprezę. 

Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, osoba, która z jakiś przyczyn nie 

może wziąć udziału w imprezie powinna to zgłosić organizatorowi – wyłącznie drogą mailową, jed-

nak nie później, niż do 6 marca 2020 r. 

 

INNE: 

1. W maratonie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. W maratonie, które ukończyły 15 lat mogą 

uczestniczyć osoby, które ukończyły 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekuna prawnego. 

Oświadczenie młodociany uczestnik przynosi w dniu wydarzenia. Dzieci rodziców uczestniczących 

w wydarzeniu, które przyszły  wraz z nimi muszą zostać wpisane na kartę rejestracyjną rodzica. 

Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za towarzyszące im dzieci i nie pozostawiają ich bez opieki. 

Nie dopuszczalne jest samowolne poruszanie się po obiekcie. 

2. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń 

do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. 

3. Członkiem imprezy zostaje osoba, która jest dobrego stanu zdrowia i nie cierpi na żadne kalectwo 

utrudniające mu wykonywanie ćwiczeń. 

4. Organizator  nie zapewnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział  oświadcza, iż nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nią ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w  na 

własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz 

ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych organizowanych przez 

organizatorów. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w 
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zajęciach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w 

maratonie zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu 

zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. 

6. Osoba korzysta z zajęć (maratonu) na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem 

Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia. 

7. Podczas maratonu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i 

narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń 

obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy. 

8. Opłata za wstęp nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części w przypadku rezygnacji lub nie 

korzystania z ćwiczeń. 

9. Organizator maratonu nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się maraton. 

10. Użytkowanie sal, pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. 

Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu maratonu na potrzeby 

dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik maratonu wyraża zgodę na nieodpłatną 

publikację wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, internet, materiały reklamowe). 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu osobom niepożądanym bez uzasadnienia. 

13. Wnosząc opłatę za wstęp uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i 

akceptuje warunki w nim zawarte. 

OCHRONA DANYCH 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że: 

 Administratorem danych jest Stowarzyszenie Klub Mam w Nowej Soli. 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług 

zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w zakresie realizacji procesu rejestracji, 

prezentacji list startowych i wyników zawodów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród 

przez Organizatora oraz promocji Biegu. 

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres 

odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 

przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi. Uczestnikowi 

przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile 

szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego 

uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych 

zgodnie z przepisami. 



Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Akceptując postanowienia Regulaminu Charytatywnego Maratonu Zumby w Nowej Soli, 

niniejszym  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka imię i 

nazwisko …………………………………………………..data 

urodzenia …………………w dniu  7 marca  2020r. w przedmiotowej  imprezie. 

 

 

 

data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 


