
REGULAMIN 
akcji ,,ustanawiamy rekord spalonych kalorii z ENDOMONDO''

24.03.2018 r
 

I. Postanowienia ogólne 
 
 

§1 
Regulamin określa warunki uczestnictwa w organizowanych w dniu 24 marca 2018 r, w Centrum

Aktywnego Wypoczynku Charytatywny akcji ,,ustanawiamy rekord spalonych kalorii z
ENDOMONDO''

 § 2
1. Organizatorem konkursu jest Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne

Aqua Zdrój sp. Z o.o.
2. Ilekroć mowa w Regulaminie o Organizatorze, należy przez to rozumieć podmiot, o którym

mowa w ust. 1.  
3. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o uczestniku, należy przez to rozumieć osobę

fizyczną spełniającą wymogi określone w Regulaminie

II. Przebieg akcji
 

§ 3  Przebieg akcji
 

1. Akcja ,,ustanawiamy rekord spalonych kalorii z ENDOMONDO'' odbędzie się w siłowni – 
Aqua Zdrój Squash and Fitness Center, przy ul. Ratuszowej 6, w dniu 24 marca br. w 
godzinach określonych w ust. 4.

2. Udział w akcji jest możliwy tylko po wykupieniu wejścia na siłownie.
3. Kwota wejścia na siłowni wraz z okazaniem aplikacji ENDOMONDO na smartfonie jest 

pomniejszona o 50%.
4. Konkurs będzie trwał od godz 6.00 – 22.00 w dniu 24.03.2018r
5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się poprzez stronę internetową Aqua Zdrój Squash and 

Fitness Center dnia 26.03. br

 
III. Warunki uczestnictwa w akcji

 

§ 4 

Uczestnicy
 

1. W akcji może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może uczestniczyć w 
konkursie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

2. Nieprzedłożenie przez uczestnika zgody, o której mowa w ust. 1 zd. 2, skutkuje odmową 
dopuszczenia uczestnika do udziału w akcji i nie uprawnia do żądania zwrotu należności za 
zakupiony a niewykorzystany bilet wstępu.

3. Uczestnikiem zostaje osoba, której stan zdrowia pozwala na udział w wydarzeniu oraz że: 



1) uczestniczy w wydarzeniu 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 związanych z  
nieprawidłowością oświadczeń, o których mowa w pkt 1 – 3,  
5) wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów
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).  

4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności 
treningu do swojego stanu zdrowia i samopoczucia oraz możliwości fizycznych.

5. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do przybycia do Centrum Aktywnego 
Wypoczynku w czasie pozwalającym im na dokonanie określonych w Regulaminie 
formalności związanych z uczestnictwem w akcji oraz na przygotowanie się do wzięcia 
udziału w wydarzeniu. 

6. Udokumentowany wynik należy podać na recepcji Aqua Zdrój Squash and Fitness Center

 
§ 5

1. Każdego uczestnika konkursu powinno obowiązywać ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków na czas trwania akcji

2. Podczas akcji obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków 
odurzających. Podczas biegu obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

3. W przypadku podejrzenia przebywania uczestnika w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu, Organizator jest uprawniony do wyproszenia uczestnika z siłowni. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez 
uczestnika w miejscu przechowywania odzieży w trakcie treningu.

5. Podczas wydarzenia obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.

§ 7 

Zakazy i obostrzenia dotyczące udziału w wydarzeniu
 

  
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika warunku, o którym mowa w ust. 1, 

Organizator jest uprawniony do wyproszenia uczestnika z miejsca przeprowadzania akcji, 
co jest równoznaczne z zakończeniem udziału w wydarzeniu.

2. Zakończenie udziału w wydarzeniu z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, nie uprawnia 
uczestnika do zwrotu pieniędzy za wstęp.

3. Wyproszenie uczestnika , w której będzie się odbywała akcja nie pozbawia Organizatora 
prawa do ewentualnego dochodzenia od uczestnika roszczeń z tytułu ochrony wizerunku 
Organizatora, w szczególności w przypadku wystąpienia wobec Organizatora z takimi 
roszczeniami. 
 

 
§ 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. udział w wydarzeniu oznacza jednocześnie, zapoznanie się z Regulaminem wydarzenia 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 wydarzeniu 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). 


