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REGULAMIN 

IV Zumba na Kortach 

w ramach kontynuacji projektu „Czas na sport!” 
 

ORGANIZATOR: 

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów. 
 

MIEJSCE  I  TERMIN: 

1. 19 maja 2017r – korty tenisowe przy Krytej Pływalni „DELFIN” w Skoczowie.  

2. W przypadku złych warunków atmosferycznych maraton zostanie przeniesiony do hali 

sportowej na Stadionie Miejskim „Beskid” im. R Kukucza w Skoczowie przy  

ul. Sportowej 6. 

3. Godzina rozpoczęcia imprezy godz. 19:00.  
 

CEL MARATONU: 

• Popularyzacja fitnesu, 

• Propagowania ruchu jako formy spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku, 

• Skierowanie zainteresowania młodzieży na sport, kulturę fizyczną i rekreację, 

• Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji. 
 

UCZESTNICTWO: 

1. W imprezie mogą wziąć udział dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.  

2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie będzie własnoręczne podpisanie Formularza 

zgłoszenia biorącego udział w imprezie (formularz zgłoszenia – część A). Osoby 

niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 

udział w imprezie (formularz zgłoszenia – część B). 

3. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne 

podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i dane 

uczestników pozyskane w trakcie imprezy mogą być wykorzystane w materiałach 

promujących imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności 

materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach 

graficznych. Uczestnikowi imprezy nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje  

w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych. 

5. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udział w imprezie.  

6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie pod warunkiem 

przedstawienia zgody na udział i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic 

lub opiekun wówczas bierze odpowiedzialność na siebie. 

7. Każdy uczestnik imprezy bierze w nim udział na własną odpowiedzialność zgodnie 

z oświadczeniem (oświadczeniami) zawartymi w formularzu zgłoszenia. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Podczas trwania imprezy obowiązuje strój sportowy oraz zamienne obuwie sportowe. 

2. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika Organizator ani Współorganizator nie ponosi 

odpowiedzialności.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy osobiste. 
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4. Udział w imprezie jest bezpłatny. W czasie imprezy będzie przeprowadzona zbiorka 

charytatywna na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie-Dom Dziecka  

w Międzyświeciu.  

5. Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków 

odurzających. 

6. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 


