Regulamin
cyklu wydarzeń plenerowych

FIT WAKACJE
odbywających się w Poznaniu, Swarzędzu, Bydgoszczy i Zgorzelcu
w dniach 10 lipca 2021 r. – 29 sierpnia 2021 r.

I.

DEFINICJE
1.

„Organizator” – MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ul. Tysiąclecia 17,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000561011, posiadająca numer REGON: 361649637 oraz numer NIP: 7792431729, prowadząca
działalność pod nazwą „Organic Fitness”, numer telefonu: + 48 884 920 130, adres e-mail:
biuro@organicfitness.pl;

2.

„Regulamin” – niniejszy dokument określający warunki organizacji i udziału w cyklu wydarzeń
plenerowych FIT WAKACJE;

3.

„Harmonogram” – załącznik nr 1 do Regulaminu, określający harmonogram wydarzeń i miejsce, w
którym się będą one odbywały w ramach wszystkich czterech miast, w których będą organizowane
cykle wydarzeń plenerowych w ramach FIT WAKACJI;

4.

„FIT WAKACJE” - cykl wydarzeń plenerowych, które będą odbywały się w weekendy od 10 lipca
2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu,
w czterech lokalizacjach: w Poznaniu (w ramach projektu MALTA FIT WAKACJE), w Swarzędzu (w
ramach projektu SWARZĘDZ - FIT WAKACJE), w Bydgoszczy (w ramach projektu BYDGOSZCZ FIT WAKACJE), w Zgorzelcu (w ramach projektu ZGORZELEC - FIT WAKACJE);

5.

„MALTA FIT WAKACJE” - cykl wydarzeń plenerowych, które będą odbywały się w weekendy od
10 lipca 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. w Poznaniu w wielu lokalizacjach w rejonie Jeziora
Maltańskiego, zgodnie z Harmonogramem; cykl wydarzeń MALTA FIT WAKACJE jest
współorganizowany przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji;

6.

„SWARZĘDZ - FIT WAKACJE” – cykl wydarzeń plenerowych, które będą odbywały się w
weekendy od 17 lipca 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. w Swarzędzu na Polanie przy ulicy Strzeleckiej 15,
zgodnie z Harmonogramem; cykl wydarzeń SWARZĘDZ - FIT WAKACJE jest współorganizowany
przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz;

7.

„BYDGOSZCZ - FIT WAKACJE” - cykl wydarzeń plenerowych, które będą odbywały się w
weekendy od 17 lipca 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. w Bydgoszczy na parku przy Balatonie Polanka,
85-980 Bydgoszcz oraz w innych lokalizacjach na terenie Bydgoszczy, zgodnie z Harmonogramem;

8.

„ZGORZELEC - FIT WAKACJE” - cykl wydarzeń plenerowych, które będą odbywały się w
weekendy od 25 lipca 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. w Zgorzelcu na terenie parku sportowego
Streetworkout Park, mieszczącego się w parku im Andrzeja Błachańca oraz na Stadionie Miejskim w

Zgorzelcu przy ul. Maratońskiej 1, zgodnie z Harmonogramem;
9.

„Obiekty” – miejsca, w tym w szczególności tereny zielone, plaże, boiska i pomieszczenia, w jakich
odbywają się zajęcia i wydarzenia w ramach FIT WAKACJI;

10. „Usługi” – Zajęcia i inne usługi świadczone nieodpłatnie przez Organizatora na podstawie Regulaminu
w ramach FIT WAKACJI; rodzaje, terminy, zakres i miejsce Usług mogą się różnić w zależności od
lokalizacji i miasta;
11. „Zajęcia” – świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników i Uczestników Zajęć Jogi Usługi w
postaci zajęć o charakterze sportowym, animacji dzieci lub konsultacji, które odbędą się w ramach FIT
WAKACJI zgodnie z Harmonogramem i niniejszym Regulaminem; rodzaje, termin i miejsce Zajęć w
ramach FIT WAKACJI różnią się w zależności od lokalizacji (MALTA FIT WAKACJE, SWARZĘDZ FIT WAKACJE, BYDGOSZCZ - FIT WAKACJE i ZGORZELEC - FIT WAKACJE), to jest nie
wszystkie rodzaje zająć będą się odbywały w każdym mieście; Organizator będzie prowadził
następujące rodzaje Zajęć:
a.

Zajęcia Nordic Walking – prowadzone przez Trenera zajęcia polegające na marszach ze
specjalnymi kijami; te Zajęcia przeznaczone są dla Uczestników pełnoletnich oraz małoletnich
powyżej 16 roku życia, posiadających zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych;

b.

Zajęcia Jogi – prowadzone przez Trenera zajęcia polegające na wykonywaniu opracowanego
przez Trenera zestawu ćwiczeń z wykorzystaniem maty lub dodatkowych akcesoriów; te
Zajęcia przeznaczone są dla Uczestników pełnoletnich oraz małoletnich powyżej 16 roku
życia, posiadających zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych;

c.

Zajęcia Kids&Parents – równolegle prowadzone:
1. Zajęcia Parents - dla Uczestników pełnoletnich oraz ćwiczących wraz z nimi dzieci w
wieku powyżej 9 lat; Zajęcia te mają charakter zajęć sportowych ogólnorozwojowych
i są prowadzone przez Trenera; Uczestnik małoletni uczestniczy w tych zajęciach na
wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego i pod jego nadzorem;
2. Zajęcia Kids - dla Uczestników małoletnich w wieku od 4 do 9 lat, których rodzice
uczestniczą w równolegle prowadzonych Zajęciach określonych w pkt. i) powyżej i
wyrazili oraz przekazali przez tymi Zajęciami Przedstawicielowi Organizatora zgodę
zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 3 do Regulaminu; Zajęcia te polegają na
różnego rodzaju animacjach, aktywnym i kreatywnym spędzaniu czasu i są
prowadzone przez Animatora lub Trenera;

d.

Zajęcia Street Workout – prowadzone przez Trenera zajęcia polegające na treningu z
wykorzystaniem własnej masy ciała lub przy użyciu urządzeń takich jak drabinki czy drążki; te
Zajęcia przeznaczone są dla Uczestników pełnoletnich oraz małoletnich powyżej 16 roku
życia, posiadających zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych;

e.

Konsultacje z Trenerem – możliwość rozmowy z Trenerem, w szczególności w zakresie
zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, dbania o zdrowe nawyki.

12. „Zajęcia Jogi” - nieodpłatne zajęcia jogi, które odbędą się w ramach MALTA FIT WAKACJI zgodnie z
Harmonogramem i niniejszym Regulaminem i na które obowiązują obowiązkowe zapisy zgodnie z

Regulaminem zapisów; jeśli nie zostało zaznaczone inaczej, do Zajęć Jogi stosuje się postanowienia
Regulaminu odnoszące się do Zajęć;
13. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uczestniczy w skierowanych do niej Zajęciach w ramach FIT
WAKACJI; uczestnictwo w Zajęciach jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie;
osoby małoletnie mogą uczestniczyć tylko w Zajęciach, które są do nich skierowane, na wyłączną
odpowiedzialność ich rodziców bądź opiekunów prawnych;
14. „Uczestnik Zajęć Jogi” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która dokonała zapisu na Zajęcia Jogi zgodnie z Regulaminem zapisów, a także osoba
małoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona i za zgodą rodzica lub
przedstawiciela ustawowego (udzieloną zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do Regulaminu
zapisów) dokonała zapisu na Zajęcia Jogi zgodnie z Regulaminem zapisów; jeśli nie zostało zaznaczone
inaczej, do Uczestników Zajęć Jogi stosuje się postanowienia Regulaminu odnoszące się do
Uczestników;
15. „Regulamin zapisów” – załącznik nr 2 do Regulaminu, określający warunki zapisów i udziału w
Zajęciach Jogi w ramach MALTA FIT WAKACJE;
16. „Przedstawiciele Organizatora” – osoby fizyczne ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego jako uprawnione do reprezentowania Organizatora, upoważnieni pracownicy
Organizatora oraz upoważnione osoby współpracujące z Organizatorem w oparciu o umowy
cywilnoprawne;
17. „Pracownicy Organizatora” – osoby fizyczne ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego jako uprawnione do reprezentowania Organizatora, pracownicy Organizatora oraz
osoby współpracujące z Organizatorem w oparciu o umowy cywilnoprawne, które prowadzą Zajęcia
lub biorą udział w organizacji Zajęć lub Wydarzeń w ramach FIT WAKACJI, w tym Trenerzy i
Animatorzy;
18. „Trener” – Pracownik Organizatora posiadający odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzenia
zajęć o charakterze sportowym;
19. „Animator” - Pracownik Organizatora prowadzący Zajęcia Kids, które nie mają charakteru zajęć o
charakterze sportowym;
20. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

FIT WAKACJE będą się odbywały na zasadach określonych w Regulaminie.

2.

Regulamin kierowany jest do Uczestników, Uczestników Zajęć Jogi, odbiorców Usług, a także
wszystkich osób, które w czasie trwania FIT WAKACJI będą przebywać na Obiekcie, na którym
przeprowadzane są Zajęcia i Usługi w ramach FIT WAKACJI. Każda osoba wskazana w zdaniu
poprzednim obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

3.

Celem Regulaminu jest określenie zasad, mających zapewnić bezpieczeństwo w trakcie FIT WAKACJI.

4.

FIT WAKACJE są cyklem wydarzeń o charakterze sportowym i prozdrowotnym, którego celem jest
przede wszystkim propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a także poprawa
kondycji psychofizycznej.

5.

W zakresie, w jakim Usługi i Zajęcia w ramach MALTA FIT WAKACJE odbywają się na terenie
Kompleksu Malta położonego nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu (ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań),
w tym na terenie Kąpieliska Malta, Strefy Street Workout, boisk do piłki nożnej plażowej i piłki
siatkowej plażowej, jak również terenów, na których prowadzone będą Zajęcia Nordic Walking,
wszelkie osoby przebywające na terenie tych Obiektów mają obowiązek stosować się także do
postanowień regulaminów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

6.

W zakresie, w jakim Usługi i Zajęcia w ramach FIT WAKACJE odbywają się na terenie Obiektów,
których zarządcy wprowadzili regulaminy korzystania z tych Obiektów, wszelkie osoby przebywające
na terenie tych Obiektów mają obowiązek stosować się także do postanowień regulaminów.

7.

Uczestnicy, odbiorców Usług, a także wszystkich inne osoby, które w czasie trwania FIT WAKACJI
będą przebywać na Obiekcie, na którym przeprowadzane są Zajęcia i Usługi w ramach FIT WAKACJI,
są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Obiektach.

III.

ZASADY UCZESTNICTWA
1.

Udział w Zajęciach, w tym Zajęciach Jogi, organizowanych w ramach FIT WAKACJE, jest bezpłatny.

2.

Udział w Zajęciach Jogi wymaga dokonania zapisu na Zajęcia Jogi zgodnie z Regulaminem zapisów.
Limit osób na każde Zajęcia Jogi wynosi 18 osób i wynika z obowiązujących w dniu ogłoszenia
Regulaminu restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Limit wskazany w zdaniu poprzednim może
zostać zmieniony w przypadku zmiany obowiązujących przepisów. O możliwości zapisu na Zajęcia
Jogi decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zapisu na
Zajęcia Jogi w przypadku, gdy limit miejsc został już osiągnięty.

3.

Organizator zastrzega, że w przypadku złej pogody Zajęcia Jogi mogą zostać przeniesione do sali
treningowej Organizatora w zamkniętym pomieszczeniu mieszczącym się w tym samym budynku, co
może wiązać się z koniecznością zastosowania się do dalej idących restrykcji niż w przypadku zajęć na
otwartej przestrzeni.

4.

Udział w Zajęciach innych niż Zajęcia Jogi nie wymaga dokonania zapisów. O możliwości udziału w
Zajęciach decyduje w takim wypadku Przedstawiciel Organizatora, mogący ograniczyć ilość
Uczestników z uwagi na limity osób wynikające z obowiązujących w dniu odbywania się Zajęć
restrykcji związanych z pandemią COVID. Udział dzieci w Zajęciach Kids wymaga wyrażenia przez
rodzica lub przedstawiciela ustawowego zgody zgodnie z załącznikiem nr 3.

5.

Organizator zastrzega, że w przypadku złej pogody, Zajęcia inne niż Zajęcia Jogi mogą zostać
odwołane, ponieważ Obiekty nie zapewniają ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi.

6.

Organizator poinformuje o odwołaniu Zajęć najpóźniej na 3 godziny przed ich rozpoczęciem poprzez
stronę wydarzenia w serwisie społecznościowym Facebook.

7.

Uczestnik, biorąc udział w Zajęciach lub Wydarzeniach akceptuje Regulamin. W przypadku Uczestnika
małoletniego, akceptacja wyrażana jest przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego poprzez
umożliwienie Uczestnikowi małoletniemu korzystanie z Zajęć dla niego przeznaczonych.

8.

Uczestnik małoletni może uczestniczyć w Zajęciach wyłącznie za zgodą swojego rodzica lub
przedstawiciela ustawowego oraz pod jego nadzorem. Rodzic lub przedstawiciel ustawowy
małoletniego zezwala małoletniemu na uczestnictwo w Zajęciach na własną odpowiedzialność, co
oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażącego niedbalstwa ze strony Organizatora, Organizator
zwolniony jest z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.

9.

Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, iż jego stan zdrowia umożliwia mu
na korzystanie z Zajęć. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub
zdolności do wykonywanych ćwiczeń fizycznych, Uczestnik zajęć przed przystąpieniem do nich
powinien zasięgnąć porady medycznej.

10. Uczestnik małoletni, aby móc wziąć udział w Zajęciach skierowanych do niego, musi przybyć na
Zajęcia z rodzicem lub przedstawicielem ustawowym, który poprzez akceptację niniejszego
Regulaminu, oświadczy, iż stan zdrowia Uczestnika małoletniego umożliwia mu na korzystanie z Zajęć.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia małoletniego, jego sprawności fizycznej
lub zdolności do wykonywanych ćwiczeń fizycznych, rodzic lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika
małoletniego przed jego przystąpieniem do Zajęć powinien zasięgnąć porady medycznej. Dodatkowo,
udział w Zajęciach Kids wymaga wyrażenia przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego zgody
zgodnie z załącznikiem nr 3.
11. Organizator nie gwarantuje dostępności do wszystkich Zajęć i Usług dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej. Część Zajęć i Usług może być dla tych osób dostępna w zakresie ograniczonym
bądź niedostępna.
12. W przypadkach niezależnych od Organizatora, m.in. w przypadku siły wyższej, wprowadzenia przez
organy państwa lub urzędy państwowe ograniczeń bądź restrykcji w zakresie prowadzenia działalności
związanej ze sportem lub rekreacją lub wydarzeń plenerowych, czy ograniczeń w zakresie gromadzenia
się osób, Organizator może ograniczyć zakres Usług i Zajęć organizowanych w ramach FIT WAKACJI.
13. Przedstawiciel Organizatora ma prawo odmówić udziału w Zajęciach lub Usługach, z jednoczesnym
podaniem przyczyny odmowy, w przypadku gdy:
a.

poweźmie on uzasadnione wątpliwości co do zdolności danej osoby do składania ważnych
oświadczeń woli lub bezpiecznego udziału w Zajęciach, w szczególności w przypadku, gdy
osoba ta pozostaje pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających lub jest to małoletni
nie pozostający pod nadzorem rodzica lub przedstawiciela ustawowego;

b.

osoba, która jest zainteresowana udziałem w Zajęciach lub Usługach, narusza Regulamin lub
była Uczestnikiem wcześniejszych Zajęć lub Usług i naruszyła postanowienia Regulaminu;

c.

osoba wykazuje objawy chorobowe, w tym przede wszystkim objawy choroby zakaźnej, takie
jak przykładowo intensywny kaszel bądź katar.

III.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.

Uczestnik powinien zabrać ze sobą na Zajęcia stosowny strój sportowy oraz obuwie sportowe. Udział w

Zajęciach, za wyjątkiem Konsultacji z Trenerem, możliwy jest wyłącznie w odpowiednim stroju
sportowym oraz obuwiu sportowym. Tym samym wyklucza się możliwość ćwiczenia w klapkach,
sandałach i innym podobnym obuwiu.
2.

Organizator nie zapewnia sprzętu do Zajęć. Uczestnik powinien zabrać ze sobą na Zajęcia stosowny
sprzęt, w szczególności na Zajęcia Jogi powinien wziąć swoją matę do ćwiczeń, a na Zajęcia Nordic
Walking – swoje kije do nordic walking.

3.

Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu
zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

4.

Zabrania się w trakcie trwania Zajęć i Wydarzeń w ramach FIT WAKACJI wykonywania działalności
gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, w szczególności trenerskiej lub szkoleniowej, bez
uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.

5.

Uczestnicy oraz wszelkie inne osoby przebywające na Obiektach w trakcie trwania FIT WAKACJI,
zobowiązane są do nie naruszenia spokoju i porządku oraz niezakłócania innym możliwości korzystania
z Zajęć oraz Wydarzeń w ramach FIT WAKACJE.

6.

Uczestnicy oraz wszelkie inne osoby przebywające na Obiektach w trakcie trwania FIT WAKACJI,
zobowiązane są do kulturalnego i spokojnego zachowania się, wyrażonego brakiem używania
wulgarnego słownictwa, głośnego zachowywania się czy niszczenia sprzętów, urządzeń oraz
infrastruktury.

7.

Zabrania się zabierania na Zajęcia i Usługi przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów,
których wniesienie na Zajęcia mogłoby utrudnić korzystanie z Zajęć, Wydarzeń oraz z Obiektów innym
osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na Zajęciach oraz w Obiektach. Organizator
zastrzega, że zarządcy Obiektów mogą przewidywać szersze ograniczenia w tym zakresie.

8.

Wprowadzanie zwierząt na teren Obiektu jest możliwe, o ile regulamin danego Obiektu na to zezwala.
Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku zabrania się wprowadzania zwierząt na ten teren
Obiektu w miejsce, na którym odbywają się Zajęcia i Usługi w trakcie ich trwania.

IV.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ
1.

Osoba objęta kwarantanną lub izolacją nie jest uprawniona do wzięcia udziału w Zajęciach.

2.

W przypadku wystąpienia u Uczestnika objawów charakterystycznych dla chorób zakaźnych, w tym w
szczególności objawów charakterystycznych dla COVID-19, m.in. podwyższona temperatura, kaszel,
ból mięśni, ból gardła, ból głowy, trudności w oddychaniu, duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej,
w ciągu ostatnich 14 dni przed Zajęciami, Uczestnik zajęć nie jest uprawniony do wzięcia udziału w
Zajęciach.

3.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed terminem Zajęć, Uczestnik miał kontakt z osobą podejrzaną o
zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 bądź inną chorobę zakaźną – Uczestnik nie jest
uprawniony do wzięcia udziału w Zajęciach.

4.

W przypadku zaobserwowania przez Uczestnika jakichkolwiek objawów chorobowych u osoby

trzeciej, w szczególności objawów, które nie są normalnym następstwem wykonywania ćwiczeń
fizycznych, Uczestnik ma obowiązek zgłosić ten fakt Przedstawicielowi Organizatora.
5.

W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa, wytycznych organów państwa bądź urzędów lub
wytycznych Spółki, Uczestnik jest obowiązany do noszenia osłon nosa oraz ust na terenie całego
Obiektu bądź jego części.

6.

Uczestnik zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach wykorzystywanych w
trakcie Zajęć oraz podczas ćwiczeń na macie, używania jednorazowych ręczników papierowych na
maszynach wykorzystywanych w trakcie Zajęć oraz do odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.

7.

Uczestnik ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo oraz higienę, w szczególności poprzez dezynfekcję rąk
przy użyciu środka dezynfekującego.

8.

W przypadku występowania u Uczestnika jakichkolwiek objawów chorobowych, w szczególności
gorączki, silnego kaszlu, trudności w oddychaniu lub duszności, Uczestnik ma obowiązek zgłosić ten
fakt Przedstawicielowi Organizatora.

9.

W przypadku, gdy podczas Zajęć Uczestnik korzysta z udostępnionego mu sprzętu, maszyn, urządzeń i
został poinformowany ustnie bądź poprzez informację umieszczoną w widocznym miejscu o
obowiązku dezynfekcji sprzętu, maszyn, urządzeń przed lub po ich użyciu, Uczestnik jest obowiązany
do ich dezynfekcji przy pomocy udostępnionego do tego celu środka dezynfekującego.

10. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o sprzęt i porządek w Obiektach podczas trwania Zajęć i Usług.
Uczestnik powinien w szczególności pozostawiać użytkowany sprzęt oraz akcesoria w miejscu do tego
przeznaczonym oraz w postaci pozwalającej na skorzystanie ze sprzętu oraz akcesoriów przez
kolejnych użytkowników.
11. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń jedynie w strefie do tego
przeznaczonej. Zakazuje się przenoszenia sprzętów. W razie wątpliwości dotyczących możliwości
korzystania z danego sprzętu w poszczególnych częściach Obiektu, Uczestnik zobowiązany jest
zwrócić się do Przedstawiciela Organizatora.

IV.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.

Uczestnik uczestniczy w Zajęciach i wydarzeniach FIT WAKACJE na własną odpowiedzialność i nie
może zgłaszać pod adresem Organizatora roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w
związku z udziałem w Zajęciach, chyba że zdarzenie spowodowane zostało z wyłącznej winy
Przedstawiciela Organizatora bądź Pracownika Organizatora, albo w związku z wadliwością sprzętu
przekazanego Uczestnikowi przez Przedstawiciela Organizatora bądź Pracownika Organizatora.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu Uczestnika (w tym
Uczestnika małoletniego) wyrządzoną przez innych Uczestników (w tym Uczestników małoletnich)
bądź osoby trzecie.

3.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich w trakcie Zajęć
i Wydarzeń na terenie Obiektów. Za szkody wyrządzone przez Uczestników małoletnich odpowiadają
ich rodzice lub przedstawiciele ustawowi.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałe u małoletnich Uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych,
chyba że zdarzenie spowodowane zostało z wyłącznej winy Przedstawiciela Organizatora bądź
Pracownika Organizatora.

V.

DANE OSOBOWE
1.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z cyklem wydarzeń
plenerowych FIT WAKACJE, Administratorem tych danych osobowych jest Organizator.

2.

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzanie przez Spółkę zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

3.

Klauzula obowiązku informacyjnego, o którym mowa, w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, stanowi załącznik nr
4 do Regulaminu. Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca zapisów na Zajęcia Jogi zawarta jest
w Regulaminie zapisów.

VI.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I MONITORING
1.

Podczas trwania Zajęć i Wydarzeń w ramach FIT WAKACJI mogą być wykonywane przez Organizatora
zdjęcia i filmy, na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestników i innych osób, które znajdą
się na terenie Obiektów w tym czasie. Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez
zaangażowanych fotografów/kamerzystów, którzy skupiają się na dokumentowaniu FIT WAKACJI.
Każda osoba może wnieść uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania jej danych osobowych
lub danych osobowych osoby małoletniej będącej pod jej pieczą.

2.

Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zgodę osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o
której mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Publikacja zdjęć i
filmów wykonanych w trakcie FIT WAKACJI służy popularyzacji sportu oraz zachęcenia innych osób
do brania udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych.

3.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z wykonywaniem fotografii i filmów
znajduje się w klauzuli obowiązku informacyjnego, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu. Wzór
zgody na wykorzystanie wizerunku zawarty jest w załączniku nr 5 do Regulaminu.

4.

Organizator nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych Uczestników i
osoby trzecie bez zgody właścicieli wizerunku. Organizator wzywa do powstrzymania się od utrwalania
wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie

VII.

UWAGI KOŃCOWE
1.

Wszelkie uwagi związane z cyklem wydarzeń plenerowych FIT WAKACJE, reklamacje co do jakości

Zajęć oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane na piśmie – poprzez ich skierowanie na adres:
MyOrganiq sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 17, 62-020 Swarzędz, bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: biuro@organicfitness.pl.
2.

Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, drogą mailową,
bądź pisemnie na wskazany adres, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

3.

Uczestnik posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania
sporów, może także zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego. Uczestnik może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów
konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestnik może
złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute
resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w
tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

5.

Załącznikami, stanowiącymi integralną część Regulaminu, są:
a.

Załącznik nr 1 – Harmonogram;

b.

Załącznik nr 2 – Regulamin zapisów;

c.

Załącznik nr 3 – Zgoda na udział w Zajęciach Kids;

d.

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;

e.

Załącznik nr 5 – Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2021 r.

Załącznik nr. 1
HARMONOGRAM
do Regulaminu

cyklu wydarzeń plenerowych

FIT WAKACJE
(zwanego „Regulaminem”)

Data wydarzenia Fit Wakacje:
Lipiec - Sierpień 2021 | wydarzenie cykliczne |

HARMONOGRAM REGION POZNAŃ
MIEJSCE ZAJĘCIA KIDS & PARENTS: kąpielisko POSiR Malta
MIEJSCE ZAJĘCIA NORDIC WALKING: źródełko Malta
●

17.07 | Sobota
1000 - Nordic Walking Malta 60 MIN

●

18.07 | Niedziela
900 - joga na dachu Malta House 75 MIN
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor Malta
1100 - Street Workout
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

24.07 | Sobota
1000 - Nordic Walking Malta 60 MIN

●

25.07 | Niedziela
900 - joga na dachu Malta House 75 MIN
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor Malta
1100 - Street Workout
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

31.07 | Sobota
1000 - Nordic Walking Malta 60 MIN

●

01.08 | Niedziela

900 - joga na dachu Malta House 75 MIN
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor Malta
1100 - Street Workout
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem
●

07.08 | Sobota
1000 - Nordic Walking Malta 60 MIN

●

08.08 | Niedziela
900 - joga na dachu Malta House 75 MIN
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor Malta
1100 - Street Workout
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

14.08 | Sobota
1000 - Nordic Walking Malta 60 MIN

●

15.08 | Niedziela
900 - joga na dachu Malta House 75 MIN
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor Malta
1100 - Street Workout
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

21.08 | Sobota
1000 - Nordic Walking Malta 60 MIN

●

22.08 | Niedziela
900 - joga na dachu Malta House 75 MIN
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor Malta
1100 - Street Workout
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

28.08 | Sobota
1000 - Nordic Walking Malta 60 MIN

●

29.08 | Niedziela zakończenie Fit Wakacji
900 - joga na dachu Malta House 75 MIN
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor Malta
1100 - Street Workout

1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

HARMONOGRAM SWARZĘDZ | miejsce zielona polana ul. Strzelecka 15, Swarzędz
●

17.07 | Sobota
1000 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1000 - 1200 - konsultacje z Trenerem

●

24.07 | Sobota
1000 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1000 - 1200 - konsultacje z Trenerem

●

31.07 | Sobota
1000 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1000 - 1200 - konsultacje z Trenerem

●

07.08 | Sobota
1000 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1000 - 1200 - konsultacje z Trenerem

●

14.08 | Sobota
1000 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1000 - 1200 - konsultacje z Trenerem

●

21.08 | Sobota
1000 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1000 - 1200 - konsultacje z Trenerem

●

28.08 | Sobota
1000 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1000 - 1200 - konsultacje z Trenerem

HARMONOGRAM BYDGOSZCZ:
MIEJSCE ZAJĘCIA KIDS & PARENTS: Park przy Balatonie, Polanka, 85-980 Bydgoszcz
MIEJSCE ZAJĘCIA NORDIC WALKING: Park Myślęcinek, ujęcie wody przy muzeum wodociągów

●

17.07 | Sobota
1000 - Nordic Walking 60 MIN

●

18.07 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

24.07 | Sobota
1000 - Nordic Walking 60 MIN

●

25.07 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

31.07 | Sobota
1000 - Nordic Walking 60 MIN

●

01.08 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

07.07 | Sobota
1000 - Nordic Walking 60 MIN

●

08.08 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

14.08 | Sobota
1000 - Nordic Walking 60 MIN

●

15.08 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor - outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

21.08 | Sobota
1000 - Nordic Walking 60 MIN

●

22.08 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor - outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

28.08 | Sobota
1000 - Nordic Walking 60 MIN

●

29.08 | Niedziela zakończenie Fit Wakacji

1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor - outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

HARMONOGRAM ZGORZELEC: ul. Maratońska 2, 59-900 Stadion Miejski w Zgorzelcu.
●

25.07 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

01.08 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

08.08 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

15.08 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

22.08 | Niedziela
1100 - zajęcia Kids & Parents (outdoor)
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

●

29.08 | Niedziela zakończenie Fit Wakacji
1100 - zajęcia Kids & Parents outdoor
1100 - 1300 - konsultacje z Trenerem

Załącznik nr. 2
REGULAMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA JOGI
(„Regulamin zapisów”)
do Regulaminu

cyklu wydarzeń plenerowych

FIT WAKACJE
(zwanego „Regulaminem”)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Pojęcia pisane w Regulaminie zapisów wielką literą, które nie posiadają w Regulaminie zapisów
własnej definicji, zostały użyte w znaczeniu nadanym im w Regulaminie.

2.

Niniejszy Regulamin zapisów określa zasady i warunki zapisów na Zajęcia Jogi organizowane w
ramach MALTA FIT WAKACJE przez Organizatora (zwanego dalej również „Usługodawcą”).

3.

„Organizator” lub „Usługodawca” oznacza MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020),
przy ul. Tysiąclecia 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000561011, posiadająca numer REGON: 361649637 oraz numer NIP:
7792431729, prowadząca działalność pod nazwą „Organic Fitness”, numer telefonu: + 48 884 920 130,
adres e-mail: biuro@organicfitness.pl.

4.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin zapisów jest regulaminem, o
którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5.

Regulamin zapisów skierowany jest do wszystkich osób, które chcą dokonać zapisów na Zajęcia Jogi
(zwanych dalej „Użytkownikami” lub „Uczestnikami Zajęć Jogi”).

6.
II.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu zapisów.
INFORMACJE O USŁUGODAWCY

Z Usługodawcą można kontaktować się za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej na adres: ul. Tysiąclecia 17, 62-020 Swarzędz;
b) poczty e-mail: + 48 884 920 130
c) numeru telefonu biuro@organicfitness.pl

III.

PRZEDMIOT USŁUGI
1.

Aby dokonać zapisu i uczestniczyć w Zajęciach Jogi konieczne jest założenie konta w serwisie
ORGANIC FITNESS dostępnym pod adresem: https://organicfitness.pl/logowanie/ (dalej: „Serwis”) za
pośrednictwem którego dokonywane są zapisy na Zajęcia Jogi (dalej: „Usługa drogą elektroniczną”).
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2.

Usługa drogą elektroniczną świadczona przez Usługodawcę polega na bezpłatnym udostępnieniu przez
Usługodawcę Serwisu, poprzez który Użytkownik może się zarejestrować i utworzyć darmowe konto,
które następnie umożliwi mu dokonanie zapisu na bezpłatne Zajęcia Jogi w ramach MALTA FIT
WAKACJE.

3.

Użytkownik, poprzez skorzystanie z Serwisu i wybranie bezpłatnego karnetu „Joga na dachu”, podanie
wymaganych danych osobowych, a także potwierdzenie tego kliknięciem w odpowiednio oznaczony
przycisk, wyraża zgodę na zawarcie umowy o bezpłatne świadczenie Usługi drogą elektroniczną, to jest
założenie i prowadzenie konta, umożliwiającego dokonanie zapisów na Zajęcia Jogi.

4.

Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z posiadania konta w Serwisie zgodnie z
procedurą wskazaną w punkcie IV. 12 Regulaminu zapisów: biuro@organicfitness.pl.

IV.

ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI
1.

Warunkiem korzystania z Usługi drogą elektroniczną jest zapoznanie się z Regulaminem wraz z
załącznikami, w tym niniejszym Regulaminem zapisów, i ich akceptacja.

2.

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony z chwilą mailowego
potwierdzenia przez Organizatora rejestracji w Serwisie (zamówienia świadczenia). Główną
funkcjonalnością Usługi drogą elektroniczną jest możliwość dokonania i zmiany zapisów na Zajęcia
Jogi.

3.

Założone konto w Serwisie może być przez Użytkownika wykorzystane do korzystania z innych usług
świadczonych przez Usługodawcę poza projektem MALTA FIT WAKACJE, w tym zakupu odpłatnych
karnetów i zapisu na zajęcia prowadzone w klubach fitness Usługodawcy. W zakresie tych
funkcjonalności, w przypadku chęci wykorzystania przez Użytkownika konta w tym celu, konieczne
jest dokonanie zgłoszenia chęci skorzystania z innych usług, poprzez wybranie dodatkowych usług i
zaakceptowanie dodatkowych regulaminów związanych z tymi usługami.

4.

Założenie konta w Serwisie oznacza zgodę, aby świadczenie usług drogą elektroniczną rozpoczęło się
przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, co powoduje, że Użytkownikowi nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co nie wpływa na możliwość rozwiązania umowy.

5.

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawierana jest do dnia 30 września 2021 r. Jeżeli do
dnia 30 września 2021 r. Użytkownik nie wyrazi zgody na dalsze prowadzenia konta zgodnie z ust. 3
powyżej, konto w Serwisie zostanie usunięte.

6.

Usługa drogą elektroniczną jest świadczona na rzecz osób, które mogą uczestniczyć w Zajęciach Jogi.
W przypadku założenia konta przez osobę małoletnią powyżej 16 roku życia, konieczne jest
potwierdzenie zawarcia umowy przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Wzór zgody stanowi
załącznik do Regulaminu zapisów. Zgoda powinna być dostarczona najpóźniej przed pierwszymi
Zajęciami Jogi, w jakich ma uczestniczyć Użytkownik.

7.

Limit osób na każde Zajęcia Jogi określony jest w Regulaminie.

8.

Zapisy na Zajęcia Jogi zostaną uruchomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

9.

Założenie konta nie gwarantuje miejsca na Zajęciach Jogi. O możliwości zapisu na poszczególne
Zajęcia Jogi decyduje kolejność zgłoszeń. Aby dokonać zapisu na Zajęcia Jogi, Użytkownik powinien

2

przejść do zakładki Zapisy na swoim koncie w Serwisie, wybrać termin Zajęć Jogi i dokonać zapisu.
Usługodawca informuje o ilości wolnych miejsc na Zajęcia Jogi, a także o ilości wolnych miejsc na
liście rezerwowej na dane Zajęcia Jogi. Dokonanie zapisu na Zajęcia Jogi jest każdorazowo
potwierdzane przez Organizatora wysłaniem wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez
Użytkownika. Użytkownik otrzyma również mailowe potwierdzenie zapisu na Zajęcia Jogi z listy
rezerwowej w wyniku rezygnacji innych Użytkowników.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zapisu na Zajęcia Jogi w przypadku, gdy limit
miejsc został już osiągnięty. W takiej sytuacji dokonanie zapisu na Zajęcia Jogi nie będzie możliwe.
11. Użytkownik, który dokonał zapisu na Zajęcia Jogi, ale nie będzie mógł wziąć w nich udziału, jest
zobowiązany do wypisania się z Zajęć Jogi w taki sam sposób, w jaki dokonał zapisu, najpóźniej na 3
godziny przed rozpoczęciem Zajęć Jogi. W przypadku, gdy Uczestnik Zajęć Jogi nie pojawi się na
zajęciach bez wcześniejszego wypisania się z nich, Organizator ma możliwość zablokowania mu
możliwości zapisania się na Zajęcia Jogi odbywające się w kolejnym tygodniu.
12. W celu dokonania zapisu na drugie i kolejne Zajęcia Jogi, Użytkownik po zalogowaniu się na swoje
konto w Serwisie powinien każdorazowo dokonać wyboru bezpłatnego karnetu „Joga na dachu”, a
następnie przejść do zakładki Zapisy na swoim koncie w Serwisie, wybrać termin Zajęć Jogi, na który
pozostały wolne miejsca i dokonać zapisu.
13. W celu założenia konta niezbędne jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego, posiadającego
dostęp do sieci Internet z przeglądarką internetową Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej
poczty elektronicznej (aktywnego konta poczty elektronicznej).
14. Użytkownik może usunąć konto w Serwisie w każdym czasie poprzez skierowanie oświadczenia w tym
przedmiocie na adres e-mail: biuro@organicfitness.pl lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy.
Konto w Serwisie zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki.
15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi drogą
elektroniczną będące wynikiem podania przez Użytkownika informacji nieprawdziwych, niepełnych
lub nieaktualnych.
16. Użytkownik korzystając z Usługi drogą elektroniczną zobowiązany jest od powstrzymania się od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych
bez zgody osób uprawnionych, a w szczególności od:
a.

korzystania z usługi w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, w tym Regulaminem
zapisów, dobrymi obyczajami bądź w celu naruszenia przepisów prawa lub powszechnie
przyjętych zasad korzystania z sieci Internet

b.

korzystania z usługi w sposób naruszający prawa Usługodawcy, innych Użytkowników lub
osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych,
podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,

c.

dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych
lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych na platformie Usługodawcy służącej do
świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
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17. Zabronione jest wykorzystywanie oznaczeń Usługodawcy, w tym charakterystycznych elementów
grafiki, bez zgody Usługodawcy bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a.

czasowego wyłączania Usługi drogą elektroniczną, jeżeli będzie to niezbędne ze względów
technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

b.

całkowitego

zaprzestania

świadczenia

Usługi

drogą

elektroniczną

po

uprzednim

powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej usługi, na podane przez nich adresy e-mail
bez konieczności podania przyczyny, przy czym jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w
trakcie trwania MALTA FIT WAKACJI, Organizator udostępni inny sposób zapisów na
Zajęcia Jogi,
c.

zaprzestania świadczenia Usługi drogą elektroniczną na rzecz konkretnego Użytkownika, w
przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez
innych Użytkowników bądź dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa bądź
niniejszego Regulaminu zapisów.

V.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z RODO w celu:
a.

wykonania umowy w związku ze założeniem konta w Serwisie, zapisami i uczestnictwem w
Zajęciach Jogi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; a w przypadku danych rodziców lub
przedstawicieli ustawowych Użytkowników małoletnich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO;

b.

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c.

uzasadnionego interesu Organizatora, polegającego na marketingu produktów lub usług
własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zajęć Jogi jest dobrowolne, jednakże konsekwencją
niepodania danych, jest niemożność zapisu i wzięcia udziału w Zajęciach.

3.

Organizator przetwarza taki zakres danych osobowych, jaki Uczestnik Zajęć Jogi podał w trakcie
rejestracji konta w Serwisie, za pośrednictwem, którego następują zapisy na Zajęcia Jogi. W przypadku
Użytkowników małoletnich, dla których wymagana jest zgoda rodzica lub przedstawiciela ustawowego,
przetwarzane będą również dane rodzica lub przedstawiciela ustawowego, zawarte w treści udzielonej
zgody.

4.

Dane Uczestnika Zajęć Jogi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem, to jest w
szczególności partnerom świadczącym usługi techniczne, informatyczne (rozwijanie i utrzymanie
systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi prawne.

5.

Organizator gwarantuje Uczestnikom Zajęć Jogi realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj.
prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
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prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, jak również
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu dotyczącego
wykonania umowy w zakresie założenia i posiadania konta w Serwisie i uczestnictwa w Zajęciach Jogi,
a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

7.

Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na marketingu
produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez
użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu, jeśli Użytkownik wyrazi chęć
otrzymywania takich informacji o charakterze marketingowym od Organizatora.

8.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Organizatora.

9.

Organizator zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z
administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z
Organizatorem, pod adresem biuro@organicfitness.pl.

VI.

REKLAMACJE
1.

Reklamacje dotyczące Usługi drogą elektroniczną Użytkownik może złożyć pocztą bezpośrednio na
adres Usługodawcy, jak również na adres mailowy biuro@organicfitness.pl.

2.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, opis na czym polegały
nieprawidłowości w Usłudze drogą elektroniczną i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia
reklamacji.

3.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji, Usługodawca zwraca się do Użytkownika na wskazany przez niego w reklamacji adres
e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zapisów z ważnych powodów, w
szczególności zmiany przepisów prawnych.

2.

O treści zmian Regulaminu zapisów poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie
internetowej

https://organicfitness.pl/regulamin/

informacji

o

zmianie

Regulaminu

zapisów,

zawierającej nową treść Regulaminu zapisów. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo
powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji o zmianach
wraz z treścią jednolitą Regulaminu zapisów.
3.

Poinformowanie o zmianie Regulaminu zapisów nastąpi nie później niż na 14 dni przed
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wprowadzeniem zmienionego Regulaminu zapisów.
4.

Zmiany Regulaminu zapisów wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie,
nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu
zapisów, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zapisów będzie wiązać Użytkownika, o ile w
terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi
zapisów w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu zapisów.
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ZAPISÓW
ZGODA RODZICA/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
NA ZAWARCIE PRZEZ MAŁOLETNIEGO
UMOWY ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ja, niżej podpisany/-a ………………………..………………………………………., działając jako rodzic/przedstawiciel
ustawowy małoletniego/małoletniej ………………………..………………………………………, posiadającej/go numer PESEL
………………………..……………… niniejszym wyrażam zgodę na zawarcie przez w/w małoletniego/małoletnią umowy
na świadczenie Usługi drogą elektroniczną świadczonej przez MyOrganiq Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, a
także na dokonywanie zapisów i uczestniczenie w Zajęciach Jogi, zgodnie z warunkami określonymi w
obowiązującym Regulaminie cyklu wydarzeń plenerowych FIT WAKACJE oraz załącznikach do niego, w tym
w Regulaminie zapisów.
Oświadczam, iż znana jest mi treść wspomnianych wyżej Regulaminów oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do
opisanych w nich warunków i obowiązków.

………………………..………………………..

dnia ………………………..,

………………………..…………………………………

(podpis)
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Załącznik nr. 3
ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KIDS
do Regulaminu

cyklu wydarzeń plenerowych

FIT WAKACJE
(zwanego „Regulaminem”)

Ja niżej podpisany (-na)
przedstawiciela
ustawowego),

………………………..……………………………………….,

(imię i nazwisko rodzica /
zgodę
na
uczestnictwo
mojego
syna/córki*
………………………..…………………………………………………., (imię , nazwisko, wiek dziecka) w Zajęciach Kids w ramach
projektu FIT WAKACJE organizowanych przez MyOrganiq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Swarzędzu.
wyrażam

Nadto oświadczam, iż:
1.
2.
3.
4.

mój syn/córka* nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w powyższych zajęciach;
zobowiązuje się odebrać dziecko bezpośrednio po zakończeniu Zajęć Kids;
ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne urazy syna/córki*, jak również za powstałe straty
osobiste lub majątkowe;
zapoznałem się i akceptuję Regulamin cyklu wydarzeń FIT WAKACJE

Tel. do rodzica/przedstawiciela ustawowego: ………………………..…………………

………………………..……………………………………….

………………………..……………………………………….

(data)

(podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr. 4
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
do Regulaminu

cyklu wydarzeń plenerowych

FIT WAKACJE
(zwanego „Regulaminem”)

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest spółka
MyOrganiq Sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ulicy Tysiąclecia 17, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561011, REGON:
361649637, NIP: 7792431729 (dalej zamiennie jako: „Spółka”, „Administrator”)
W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych
osobowych związanych z organizowanym przez Spółkę cyklem wydarzeń plenerowych FIT WAKACJE
odbywających się w Poznaniu, Swarzędzu, Bydgoszczy i Zgorzelcu w dniach 10 lipca 2021 r. – 29 sierpnia
2021 r. (dalej: „Wydarzenie”), oraz przysługujących Państwu prawach związanych z tym przetwarzaniem
danych osobowych.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielonych w związku
z udziałem w Wydarzeniu będą mogli Państwo skontaktować się z naszym pracownikiem drogą mailową, pod
adresem biuro@organicfitness.pl. Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać
ewentualne wątpliwości.
Dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie:
● wizerunku uczestników Wydarzenia i innych osób, jakie znajdą się na terenie, na jakim odbywa się
Wydarzenie (np. utrwalonych w postaci zdjęcia czy filmu itd.);
● informacji wskazanych w oświadczeniu rodziców dzieci niepełnoletnich uczestniczących w Zajęciach KIDS
w ramach Wydarzenia, tj. w szczególności wskazanych tam imion i nazwisk, wieku oraz numeru telefonu.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wizerunku uczestników Wydarzenia i innych osób, jakie
znajdą się na terenie, na jakim odbywa się Wydarzenie tylko dla celów informacyjnych, dokumentacyjnych,
promocyjnych i reklamowych Wydarzenia. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku jako
element organizowanego Wydarzenia i dla jego udokumentowania. Takie przetwarzanie odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Administrator może wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunek konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób
tylko, jeśli uzyskał na ten cel zgodę, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych w celu odebrania tej

zgody i przetwarzania wizerunku zgodnie z udzieloną zgodą odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jednocześnie Administrator nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych
uczestników Wydarzenia bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach regulaminu Wydarzenia wzywa
do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich
udostępnianie w Internecie.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie informacji wskazanych w oświadczeniu rodziców dzieci
niepełnoletnich uczestniczących w zajęciach KIDS w ramach Wydarzenia, tj. w szczególności wskazanych tam
imion i nazwisk, wieku oraz numeru telefonu dla celów zapewnienia możliwości uczestnictwa dziecka w
zajęciach KIDS zgodnie z regulaminem Wydarzenia i zapewnienia kontaktu z rodzicem/przedstawicielem
ustawowym dziecka. Takie przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia w zajęciach KIDS i jego podstawą jest
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielenie takich danych przez rodzica/przedstawiciela
ustawowego dziecka jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa dziecka w zajęciach KIDS.
Powyższe cele nie są jedynymi, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, w niektórych przypadkach
przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie
uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń. W takiej sytuacji do przetwarzania
dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych oraz
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia
danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Administrator, w celu przechowywania, przygotowania, obróbki oraz publikacji i dystrybucji materiałów będzie
wspierał się pomocą firm zewnętrznych takich jak podmioty obsługujące systemy informatyczne i
udostępniające narzędzia informatyczne, marketingowe. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku
zgodnie z udzieloną zgodą może się wiązać z przekazaniem danych osobowych do odbiorców – mediów
społecznościowych i mediów tradycyjnych. Może się to wiązać również z przekazaniem danych osobowych do
państw trzecich.

Załącznik nr. 5
ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
do Regulaminu

cyklu wydarzeń plenerowych

FIT WAKACJE
(zwanego „Regulaminem”)

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
niniejszym udzielam zgody na rzecz MyOrganiq Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (zwaną dalej: Spółką) na
nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku / wizerunku dziecka* - ……………………..……………………………………….**
utrwalonego w trakcie zajęć lub wydarzeń w ramach FIT WAKACJI organizowanych przez Spółkę w okresie od
11 lipca 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r. na podstawie Regulaminu cyklu wydarzeń plenerowych FIT WAKACJE.
Udzielona zgoda obejmuje nieodpłatne, nieograniczone w czasie i co do terytorium wykorzystanie,
rozpowszechnianie, kopiowanie i utrwalanie wizerunku, w szczególności w Internecie (w szczególności w social
mediach Spółki i wydarzenia FIT WAKACJE, na stronie internetowej, koncie na portalu Instagram, koncie na
portalu Facebook) oraz w mediach tradycyjnych, w celach związanych z popularyzacją sportu, promocji
zdrowego trybu życia, informacyjnych oraz promocyjnych reklamowych, informacyjnych Spółki i projektu FIT
WAKACJE. Wyrażam zgodę także na opracowanie i obróbkę zdjęć dowolną techniką.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach przyszłego przetwarzania danych w postaci
wizerunku oraz o przysługujących w związku z tym uprawnieniach.

Imię i nazwisko: ……………………..……………………………………….
Data:

……………………..……………………………………….

Podpis:

……………………..……………………………………….

* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku, gdy zgoda dotyczy wizerunku osoby małoletniej, uzupełnić o imię i nazwisko tej osoby.

