Regulamin
„Fitness na Pergoli” 2018 – zimowa odsłona
I.

Postanowienia ogólne
1. „Fitness na Pergoli” to zajęcia sportowe mające na celu propagowanie aktywności
fizycznej oraz motywowanie i zachęcanie mieszkańców Wrocławia do uczestnictwa w
zajęciach ruchowych poprzez możliwość wygrania ciekawych nagród.
2. Treningi odbywają się w ramach programu Miasto w Formie realizowanego przez
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu przy pl.
Dominikańskim 6, zwane dalej „Organizatorem”.

II. Terminy:
Zajęcia sportowe odbędą się w styczniu i lutym u w godzinach 14:00 - 16:00 w sali
wielofunkcyjnej na Hali Stulecia. Zajęcia będą odbywać się w sali wielofunkcyjnej oraz na
świeżym powietrzu w następujących terminach:
•
•
•
•
•

21.01.2018 r.
28.01.2018 r.
03.02.2018 r.
04.02.2018 r.
11.02.2018 r.

III. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w zajęciach sportowych jest bezpłatne.
2. Zajęcia sportowe przeznaczone są dla osób pełnoletnich i zdrowych.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć. Uczestnik bierze udział w zajęciach na
własną odpowiedzialność – zarówno Organizator jak i prowadzący zajęcia sportowe
nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki wynikłe w
trakcie zajęć.
4. W zajęciach powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia
oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w ćwiczenia
sportowych prowadzonych podczas zajęć.
5. Zapisy na zajęcia odbędą się na stronie www.miastowformie.pl
6. Liczba uczestników podczas każdego spotkania jest ograniczona. Liczy się kolejność
zgłoszeń.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, uczestnik zobowiązany jest
poinformować telefonicznie lub mailowo Organizatora o tym fakcie. Uczestnicy,
którzy nie zgłoszą wcześniej nieobecności stracą możliwość zapisania się na jedne,
następne w kolejności zajęcia.
8. Treningi prowadzone są przez przeszkolonych instruktorów z wrocławskich klubów
fitness, wyznaczonych do tego przez Organizatora.
9. Podczas zajęć ich uczestnicy powinni stosować się do zaleceń instruktorów.
10. Zajęcia mają charakter praktyczny.
11. Uczestnicy zajęć proszeni są o punktualne stawienie się w wyznaczonym miejscu
spotkania.
12. Podczas zajęć sportowych obowiązuje strój sportowy (odzież i obuwie).
13. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach osobom znajdującym się pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających.
14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do uszanowania miejsc odbywania spotkań, jak
również pracy prowadzących zajęcia.

IV. Nagrody
1. Nagrody przewidziane są dla najaktywniejszych uczestników, którzy uzyskali łącznie
150 punktów (3 naklejki).
2. Każda osoba, która, weźmie udział w trzech pierwszych treningach, otrzyma kartę na
punkty. Karta umożliwia zbieranie naklejek z punktami za uczestnictwo w zajęciach.
3. Karty z punktami można wymienić na nagrody podczas ostatnich zajęć fitness – 11
lutego 2018 r. w godz. 14.00 - 16.30 przy stoisku “Miasta w Formie”.
4. W trakcie jednego spotkania można otrzymać jedną naklejkę - 50 pkt.
5. Uczestnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument
tożsamości. W celu weryfikacji zapisów oraz przy wydawaniu naklejek z punktami
uczestnik może zostać poproszony o okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość.
6. Osoby, które nie mogą odebrać nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie
- będą mogły ją odebrać w innym terminie pod warunkiem, że zgłoszą taką potrzebę
pod nr. tel. 668 010 929 (w godz. 9.00 - 16.00) lub wyślą e - maila:
info@miastowformie.pl . Ostateczny termin odbioru nagrody upływa 10 marca 2018 r.
7. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do odbioru nagrody jest osoba, której dane
wskazane są w zgłoszeniu jako „Uczestnik” oraz odznaczyła się na liście obecności
podczas każdego treningu.
8. Każdy z uczestników, który uzbierał co najmniej 150 punktów może dostać jedną
nagrodę.
9. Nagrody nie podlegają zamianie na inną rzecz czy ekwiwalent pieniężny.
10. W przypadku wylosowania odzieży i braku wymaganego rozmiaru zostanie wydana
kamizelka lub koszulka w rozmiarze najbliższym.
V. Postanowienia końcowe
1. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
2. Uczestnik zgłaszając się na zajęcia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
5. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas treningów.
7. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać wykluczona z
dalszego uczestnictwa w treningach.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania treningów z
przyczyn niezależnych od Organizatorów.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy
zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej
www.miastowformie.pl.
10. Uczestnicy zajęć sportowych wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
dla potrzeb Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy. Oświadczenie o wyrażeniu
zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika
stanowią zał. nr 1 i 2 do Regulaminu.
11. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

