REGULAMIN IMPREZY SPA DLA KOBIET
1.ORGANIZATORZY
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni oraz FitComplex Sp. z o. o. Sp. K
(LOFT fitness) z siedzibą w Mosinie przy ul Farbiarskiej 30, NIP 7851800371.

2. CEL
Celem imprezy jest:
- charytatywna zbiórka pieniędzy na cykliczne zajęcia dla podopiecznych Stowarzyszenia Sami Swoi
organizowana podczas imprezy przez Stowarzyszenie Sami Swoi
- popularyzacja i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wśród kobiet
- popularyzacja wiedzy na temat prewencji chorób nowotworowych i rozpowszechnianie umiejętności
samobadania kobiet
- integracja kobiet, miło spędzony przez nie czas

3. TERMIN I MIEJSCE
- Impreza odbędzie się 24.03.2019 roku w godzinach 14:50 – 21:30
- podczas imprezy odbędzie się 5–cio godzinny maraton fitness podczas którego uczestnicy będą mogli
wziąć udział w różnych formach aktywności prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów
fitness oraz wiele innych atrakcji
- podczas imprezy odbędzie się również „BABSKI PRZE-targ”, gdzie będzie można ustawić stoisko
ze swoimi ubraniami, oraz innymi rzeczami

- podczas imprezy uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji m.in.:
Konsultacje dot. prewencji zachorowań na raka piersi, konsultacje z osteopatą, pokaz mody,
pokaz pole dance, strefa chillout, porady kosmetyczne, analiza składu ciała, kącik malucha,
fit bar
- impreza odbędzie się w Hali Sportowej OSiR w Mosinie przy ul Szkolnej 1
- biuro Imprezy, gdzie będzie można odebrać pakiet startowy znajdować się będzie 20-23 marca w
klubie LOFT Fitness Mosina, ul Farbiarska 30, 24 marca w Hali Sportowej OSiR w Mosinie przy ul.
Szkolnej 1. O godzinach funkcjonowania Biura organizator powiadomi uczestników w „informatorze”
na tydzień przed imprezą.

4. PROGRAM IMPREZY

14:50 otwarcie imprezy
15:00 rozgrzewka z olimpijczykiem Szymonem Ziółkowskim
15:15 – 15:55 STEP + TABATA
16:00 Pokaz tańca formacji tanecznej Aktiv
16:30 – 17: 10 KANGOOJUMPING
17:15 PRZE- Pokaz Mody
17:45 – 18:15 LOFTPump
18:30 pokaz Pole Dance
19:00 -19:40 ZUMBA Robert Magiera
19:45 Analiza kolorystyczna ONE ROBIĄ STYL – prezentacja
20:15 – 20:45 MOBILITY
21:00 losowanie prezentów wśród uczestników imprezy, podziękowania i zakończenie
imprezy.

W międzyczasie
- BABSKI PRZE-targ
- Konsultacje dot. prewencji zachorowań na raka piersi
- konsultacje z osteopatą
- Konsultacje kosmetyczne
- masaże
- Porady fizjoterapeutyczne
- Strefa chillout
- bufet z pysznym jedzeniem
- FIT poczęstunek od Coooking Catering
- Opiekunka dla dzieci – kącik dziecięcy
- Analiza składu ciała
- wiele innych atrakcyjnych niespodzianek

Godziny, rodzaje zajęć oraz plan imprezy mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Imprezie może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może uczestniczyć w Imprezie
za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Podstawę uczestnictwa w Imprezie stanowi nabycie biletu, oraz wypełnienie i podpisanie
oświadczeń w formie pisemnej dot.:
1) uczestnictwa w treningach na własne ryzyko i odpowiedzialność, (dot. biletów na maraton
fitness oraz COMBO) zał.2
2) odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie ćwiczeń fizycznych i braku
przeciwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego. (dot. biletów na maraton fitness oraz COMBO)
Zał. 3
3) Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych zał.4 dotyczy wszystkich uczestników.
3. Osoby uczestniczące w Maratonie zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju
ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia oraz możliwości fizycznych.
4. Zajęcia sportowe nie są obowiązkowe i osoby biorące udział w imprezie mogą uczestniczyć
w dowolnej ilości zajęć, lub skorzystać tylko z atrakcji „niesportowych”.
5. Osoby uczestniczące w Maratonie zobowiązane są do przybycia na miejsce imprezy w czasie
pozwalającym im na dokonanie określonych w Regulaminie formalności związanych z uczestnictwem
oraz na przygotowanie się do wzięcia udziału w treningach.
6. Uczestnik po dopuszczeniu do udziału w Imprezie, otrzymuje:
1)

Opaskę, która upoważnia go do uczestnictwa w zajęciach fitness/ wystawienia stoiska
w PRZE tagu lub tzw. Wejścia jako obserwator.

2)

Kartę uczestnika, która upoważnia go do skorzystania z innych atrakcji.

3)

Godzinowy plan imprezy

4)

Pakiet startowy z upominkami od partnerów i sponsorów Imprezy ( m.in. napój, baton,
vouchery promocyjne, itd.)

7. Każdego uczestnika obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas
trwania Imprezy.
8. Podczas trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków
odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Uczestnika
w depozycie.
10. Podczas Imprezy obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.
11. Każdy z Uczestników biorących udział w zajęciach sportowych powinien mieć ze sobą ręcznik.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania bądź przerwania Imprezy
z przyczyn niezależnych od Organizatora.
13. W przypadku rezygnacji z Imprezy Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy za zakupiony
a niewykorzystany bilet.

6.ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia

odbywają

się

przez

stronę internetową:

https://fitnessloft.pl/
Lub osobiście w recepcji klubu LOFT Fitness ul Farbiarska 30, 62-050 Mosina, 733733729

-Opłata wpisowa wynosi:
BILET MARATON FITNESS + ATRAKCJE
30zł/osobę
+ min. 20zł do puszki STOWARZYSZENIA SAMI SWOI
BILET BABSKI PRZE-targ + ATRAKCJE
15zł/stoisko
+ min. 20zł do puszki STOWARZYSZENIA SAMI SWOI
BILET COMBO ( MARATON FITNESS + BABSKI PRZETARG + ATRAKCJE)
40zł/osobę
+ min. 20zł do puszki STOWARZYSZENIA SAMI SWOI
BILET OBSERWATOR
0zł/osobę
+ min. 20zł do puszki STOWARZYSZENIA SAMI SWOI
- Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty
na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Imprezy.
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym
celu należy skontaktować się z Organizatorem.
- Zgłoszenia online można dokonywać do dnia: 21.03.2019 lub do wyczerpania limitów miejsc. Po tym
terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Imprezy pod warunkiem niewykorzystania limitu
zgłoszeń. Zgłoszenie i opłacenie udziału w Imprezie w dniu Imprezy nie gwarantuje otrzymania pełnego
pakietu startowego.
- Organizator wyznacza limit uczestników MARATONU na 200 opłaconych zgłoszeń. Natomiast limit
wystawców w BABSKIM PRZE-targu na 20 stoisk. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany limitu i/lub wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.
- Podstawą odbioru pakietu startowego i rejestracji na Imprezę jest okazanie przez uczestnika w Biurze
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób nieletnich konieczne będzie okazanie
legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem.

- Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia ma w obowiązku okazanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego
na uczestnictwo w Imprezie.
- Odbiór pakietu startowego możliwy jest osobiście przez uczestnika Imprezy w Biurze.
- Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią.
Warunkiem odbioru jest przedstawienie:
• pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,
• kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika Imprezy
• własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału
w Imprezie
Rejestracja na Imprezie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Imprezy

6. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
1. Każdy pełnoletni uczestnik Imprezy może składać do Organizatora zastrzeżenia dotyczące
świadczonych przez Organizatora usług, które dalej będą nazywane reklamacjami.
2. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie.
3. Reklamacja może zostać złożona w klubie LOFT Fitness ul. Farbiarska 30, 62-050 Mosina.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy podać: imię, nazwisko, numer PESEL oraz dane
kontaktowe: telefon, adres e-mail.
5. Reklamacja może zostać złożona:
5.1.

w formie pisemnej – osobiście w klubie LOFT Fitness lub przesyłką pocztową nadaną

na adresy wskazane powyżej lub
5.2.

w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

6. Reklamacje rozpatruje Organizator.
7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30
dni od dnia otrzymania reklamacji. Wysłanie odpowiedzi przed upływem powyższego terminu
oznacza jego dochowanie.
8. Odpowiedź na reklamację Organizator sporządzi na piśmie i nada pocztą na adres
korespondencyjny składającego reklamację lub - na wniosek składającego reklamację - pocztą
elektroniczną, o ile składający reklamację wskazał swój adres poczty elektronicznej.
9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni (gdy zachodzi konieczność uzyskania informacji
lub dokumentów od osób trzecich), Organizator poinformuje składającego reklamację o:
1) przyczynach opóźnienia,
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.

7. LOSOWANIE PREZENTÓW WŚRÓD UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Wśród uczestników imprezy zostaną rozdane prezenty od sponsorów.
2. Wyłonienie osób nagrodzonych odbędzie się o godzinie 21:00 po zakończeniu imprezy.
3. Każdy uczestnik posiadający bilet wstępu może zostać obdarowanym. Aby wziąć udział w typowaniu
należy:
- wykupić uczestnictwo w imprezie i odebrać bilet wstępu
- potwierdzić chęć uczestnictwa w typowaniu poprzez zwrot numeru biletu organizatorom do urny
przygotowanej na ten cel, która będzie znajdowała się przy stoisku Stowarzyszenia Sami Swoi.
- być obecnym do końca imprezy
4. Wyboru nagrodzonych dokona ORGANIZATOR wraz z reprezentantami Stowarzyszenia Sami Swoi
5. Ostateczna lista prezentów będzie przedstawiona na 7 dni przed imprezą. Do tego czasu Organizator
będzie stopniowo prezentował prezenty w informacjach zamieszczonych pod wydarzeniem
„SPA dla kobiet”.
6. Prezenty ufundowane są przez Partnerów Imprezy.
7. Reklamacje dotyczące typowania można składać u ORGANIZATORA do dnia 25.03 do godziny 21:00
w formie pisemnej. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. ORGANIZATOR nie przyjmuje reklamacji dot. prezentów.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy SPA dla Kobiet
2019 przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 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 (zwanym dalej RODO), w celu:
1.1. przeprowadzenia Imprezy SPA dla kobiet 2019 tj.:
a) rejestracji uczestnika,
b) ustalenia wysokości opłaty wpisowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,
c) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze,
d) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,
1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy
przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu
umożliwienia odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy.
3. Administratorem danych osobowych osób, jest Organizator.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, jest zgoda osoby, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
5. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez
uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać
wycofana w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana
w następujący sposób:
a) poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych
Osobowych, lub pocztą elektroniczną,
b) poprzez złożenie oświadczenia w Biurze Imprezy.
6. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty,
którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy
organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia.
7. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane przez
Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych
z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych
osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności
archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.
8. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące
uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych),
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia
udziału w imprezie. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne
lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo)
zachowają ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy
do Organizatora. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

