Kochaj Fit !!!
Walentynkowy Maraton Fitness z Ewą Chodakowską
Targi zdrowia i urody
REGULAMIN
Walentynkowego Maratonu Fitness z Ewą Chodakowską
„Targi zdrowia i urody”
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa warunki uczestnictwa w organizowanych w dniu 11 lutego 2017 r, w Centrum Aktywnego
Wypoczynku Kochaj Fit Walentynkowy Maraton Fitness z Ewą Chodakowską oraz „Targów zdrowia i urody”
§2
1. Organizatorem Kochaj Fit Walentynkowego Maratonu Fitness oraz „Targów zdrowia i urody” jest Spółka
Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Aqua Zdrój sp. Z o.o.
2. Współorganizatorem Kochaj Fit Walentynkowego Maratonu Fitness oraz „Targów zdrowia i urody” jest
FRW Media Group Sp. z.o.o.
3. Ilekroć mowa w Regulaminie o Organizatorze, należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa
w ust. 1.
4. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o Fit Maratończyku, należy przez to rozumieć osobę fizyczną
spełniającą wymogi określone w Regulaminie, aktywnie uczestniczącą w treningach przewidzianych w
Programie Maratonu i wykonującą polecenia instruktorów prowadzących trening oraz polecenia
Organizatora.
II. Maraton Fitness
§3
Przebieg Maratonu
1. Kochaj Fit Walentynkowy Maraton Fitness z Ewą Chodakowską, zwany dalej Maratonem, odbędzie się
w Hali Widowiskowo Sportowej Organizatora, w Wałbrzychu, przy ul. Ratuszowej 6, w dniu 11 lutego
2017 r. w godzinach określony w ust. 6 i 7.
2. Kochaj Fit Walentynkowy Maraton Fitness ma charakter imprezy rekreacyjnej, w ramach której będą
przeprowadzone treningi fitness z różnymi trenerami a gościem specjalnym będzie Ewa Chodakowska.
3. Maraton jest imprezą biletowaną, odpłatną.
4. Cena biletu uzależniona jest od wyboru strefy:
- Gold Vip 300 zł
- Silver Vip 150 zł
- Vip 120 zł
- Sektor I 100 zł
- Sektor II 60 zł
- Sektor III – niedostępny dla Fit Maratończyków.
5. Maraton będzie się składał z 6 sesji treningowych. Czas jednej sesji treningowej wynosi od 30 min do
45 minut, w zależności od rodzaju treningu.
6. Maraton zostanie przeprowadzony według następującego Harmonogramu:
•
15.00 – rejestracja Fit Maratończyków, odbiór upominków
•
16.00 – rozpoczęcie Maratonu
•
16.00 – 16.50 Zumba
•
17.00 – 17.30 Trening Metaboliczny
•
17.30 – 18.00 Body Cross
•
18.15 – 18.30 mini briefing z Ewą Chodakowską
•
18.30 – 19.15 Trening z Ewą Chodakowską
•
19.15 – 19.25 Wspólne zdjęcie z Ewą Chodakowską
•
19.25 – 20.00 Spotkanie z Ewą Chodakowską
•
19.25 – Beauty Stretching
•
19.50 – 20.25 Dance Floor
•
20.25 - Zakończenie Maratonu.
7. Godziny rozpoczęcia poszczególnych sesji treningowych mogą ulec przesunięciu ze względów
organizacyjnych.

III. Warunki uczestnictwa w Maratonie
§4
Fit Maratończycy
1. W Maratonie może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może uczestniczyć w Maratonie za pisemną zgodą
rodzica/opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Nieprzedłożenie przez Fit Maratończyka zgody, o której mowa w ust. 1 zd. 2, skutkuje odmową
dopuszczenia Fit Maratończyka do udziału w Maratonie i nie uprawnia do żądania zwrotu należności za
zakupiony a niewykorzystany bilet wstępu.
3. Podstawę uczestnictwa w Maratonie stanowi nabycie biletu oraz wypełnienie i podpisanie oświadczeń,
o których mowa w ust. 4. Fit Maratończyk zobowiązany jest do wydrukowania i wypełnienia
oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także do przedłożenia go w
trakcie rejestracji przed rozpoczęciem Maratonu.
4. Fit Maratończykiem zostaje osoba, której stan zdrowia pozwala na udział w Maratonie oraz wypełni
oświadczenie w formie pisemnej, w treści którego równocześnie oświadczy m.in., że:
1) uczestniczy w treningach na własne ryzyko i odpowiedzialność,
2) jest w pełni zdrowy i zdolny do wykonywania ćwiczeń fizycznych,
3) brak jest przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych dla wykonywania przez niego ćwiczeń
fizycznych,
4) zrzeka się wszelkich roszczeń względem Organizatorów i trenerów związanych z
nieprawidłowością oświadczeń, o których mowa w pkt 1 – 3,
5) wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów oraz
trenerów,
6) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w oświadczeniu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
5. Fit Maratończyk zostanie dopuszczony do wzięcia udziału w Maratonie po weryfikacji danych osobowych
i złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych, zgodnie z treścią
oświadczenia opisaną w ust. 4 niniejszego paragrafu, co następuje przed rozpoczęciem Maratonu.
6. Osoby uczestniczące w Maratonie zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do
swojego stanu zdrowia i samopoczucia oraz możliwości fizycznych.
7. Osoby uczestniczące w Maratonie zobowiązane są do przybycia do Centrum Aktywnego Wypoczynku
w czasie pozwalającym im na dokonanie określonych w Regulaminie formalności związanych z
uczestnictwem w Maratonie oraz na przygotowanie się do wzięcia udziału w treningach.
§5
1. Fit Maratończyk, po dopuszczeniu do udziału w Maratonie, otrzymuje:
1) numer startowy upoważniający do wykonywania treningu w miejscu odpowiadającym nadanemu
numerowi startowemu,
2) pakiet startowy,
3) opaskę, która określa wykupioną strefę dla uczestnictwa w Maratonie:
a) Kolor złoty strefa
Gold Vip
b) Kolor srebrny strefa
Silver Vip
c) Kolor pomarańczowy strefa Vip
d) Kolor różowy strefa
I
e) Kolor zielony strefa
II
f) Kolor niebieski strefa
III – pod warunkiem jej udostępnienia dla Fit Maratończyków.
2. Dla poszczególnych stref biletowych, o których mowa w ust. 2, Organizator zapewnia:
1) Gold Vip – Organizator zapewnia maty do ćwiczeń dla Fit Maratończyków oraz indywidualną szafkę
w siłowni Organizatora,
2) Silver Vip – Organizator zapewnia maty do ćwiczeń dla Fit Maratończyków oraz indywidualną szafkę
w siłowni Organizatora,
3) Vip - Organizator zapewnia dla Fit Maratończyka indywidualną szafkę przy wejściu na basen,
4) Sektor I – uczestnik otrzymuje możliwość przebrania się w szatni,
5) Sektor II – uczestnik otrzymuje możliwość przebrania się w szatni,
6) Sektor III – uczestnik otrzymuje możliwość przebrania się w szatni.
3. Podział na strefy, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
§6
Każdego Fit Maratończyka obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas
trwania Maratonu.
2. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających.
Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
3. W przypadku podejrzenia przebywania Fit Maratończyka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
Organizator jest uprawniony do wyproszenia Fit Maratończyka z Maratonu.
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Fit Maratończyka
w miejscu przechowywania odzieży w trakcie treningu.
5. Podczas Maratonu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.
6. Fit Maratończycy posiadający wykupione miejsca w strefie Gold VIP i Silver Vip zapewniają we własnym
zakresie ręcznik do ćwiczeń.
7. Fit Maratończycy posiadający wykupione miejsca w strefie VIP oraz w sektorze I, II i III, zapewniają
we własnym zakresie ręcznik i matę do ćwiczeń.
8. W ramach nabytego biletu Organizator nie zapewnia jedzenia ani napojów dla Fit Maratończyków.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania bądź przerwania Maratonu z
przyczyn niezależnych od Organizatora.
10. W przypadku rezygnacji z Maratonu przez Fit Maratończyka Organizator nie przewiduje zwrotu
pieniędzy za zakupiony a niewykorzystany bilet.
§7
Zakazy i obostrzenia dotyczące udziału w Maratonie
1. W trakcie trwania Maratonu, tj. poszczególnych zajęć objętych Programem obowiązuje całkowity zakaz
rejestracji dźwięku i wizji przez Fit Maratończyków.
2. Organizator wprowadza zakaz nagrywania przez Fit Maratończyków przebiegu Maratonu zarówno w
zakresie dźwięku jak i wizji za pośrednictwem wszelkiego rodzaju urządzeń.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Fit Maratończyka warunku, o którym mowa w ust. 1,
Organizator jest uprawniony do wyproszenia Fit Maratończyka z miejsca przeprowadzania Maratonu,
co jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Maratonie.
4. Zakończenie udziału w Maratonie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, nie uprawnia Fit
Maratończyka do żądania zwrotu należności za bilet.
5. Wyproszenie Fit Maratończyka z Hali, w której będzie się odbywał Maraton, nie pozbawia Organizatora
prawa do ewentualnego dochodzenia od Fit Maratończyka roszczeń z tytułu ochrony imienia i nazwiska
oraz wizerunku Ewy Chodakowskiej i Organizatora, w szczególności w przypadku wystąpienia wobec
Organizatora z takimi roszczeniami.
6. Zakaz nie obowiązuje podmiotów, które uzyskały zezwolenie Organizatora na rejestrację dźwięku i
wizji.
§8
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
2. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Aqua- Zdrój.
§9
1. Zakup biletu na Maraton przez Fit Maratończyka oznacza jednocześnie, zapoznanie się z Regulaminem
Maratonu i akceptację jego warunków.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.
4. Zgłoszenie udziału w Maratonie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

