MARATON FITNESS
9 MARCA 2019 r.

REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu p.n. „Maraton Fitness".
2. Organizatorem Maratonu jest Rzeszowski Dom Kultury.
3. Maraton ma na celu propagowanie aktywnego trybu życia, podnoszenie
sprawności fizycznej, a także integrację społeczności lokalnej poprzez wspólne
spędzanie wolnego czasu.
4. Wydarzenie jest czterogodzinnym ciągiem treningów w czterech blokach,
podczas których będzie można poznać przekrój i specyfikę każdego
z proponowanych rodzajów zajęć.
5. „Maraton Fitness" odbędzie się 9 marca 2019 roku w godz. 11:00 do 15:00,
w siedmiu filiach Rzeszowskiego Domu Kultury tj.:








Rzeszowski Dom Kultury filia Country, ul. Herbowa 3,
Rzeszowski Dom Kultury filia Matysówka, ul. Matysowska 99,
Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin, ul. Miłocińska 75,
Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście, ul. Staromiejska 43A,
Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46,
Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja, ul. Olbrachta 120,
Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie, ul. Wieniawskiego 84.

6. Szczegółowy program „Maratonu Fitness" odbywającego się w poszczególnych
filiach Rzeszowskiego Domu Kultury dostępny jest na stronie internetowej
https://rdk.rzeszow.pl
oraz
na
tablicach
informacyjnych
znajdujących
się w placówkach.
II. Warunki uczestnictwa w „Maratonie Fitness":
1. Warunkiem uczestnictwa w „Maratonie Fitness" jest wypełnienie i złożenie
prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1do Regulaminu)
oraz podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych. Prawidłowo wypełnioną kartę należy złożyć osobiście w miejscu
odbywania się Maratonu:








Rzeszowski Dom Kultury filia Country, ul. Herbowa 3,
Rzeszowski Dom Kultury filia Matysówka, ul. Matysowska 99,
Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin, ul. Miłocińska 75,
Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście, ul. Staromiejska 43A,
Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46,
Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja, ul. Olbrachta 120,
Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie, ul. Wieniawskiego 84.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 25.02.2019 r. do 9.03.2019 r.
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3. W Maratonie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
4. Osoba biorąca udział w wydarzeniu oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną
odpowiedzialność. Uczestnik nie może zgłaszać pod adresem Organizatora
żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu
zdrowia w związku z korzystaniem z usług Organizatora. Wstęp na Maraton
nie uwzględnia ubezpieczenia.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona.
O przyjęciu na Maraton decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom napojów.
7. Podczas trwania Maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.
8. Złożenie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie
i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji warsztatowej, dla celów
organizacji Maratonu.
9. W razie rezygnacji z udziału w Maratonie, Uczestnik jest zobowiązany
poinformować o tym fakcie niezwłocznie Organizatora.
10. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu z powodu
niewystarczającej ilości Uczestników (minimalna ilość 8 osób, maksymalna ilość
jest uzależniona od wielkości sali).
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Maratonu z przyczyn od niego
niezależnych.
III. Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie informacje dotyczące Maratonu można uzyskać w godz. od 13:00
do 19:00 pod numerami telefonów:








filia Country, tel.: 17 748 15 46
filia Matysówka, tel.: 17 748 39 60,
filia Miłocin, tel.: 513 019 105,
filia Staromieście, tel.: 17 748 39 55,
filia Staroniwa, tel.: 17 860 33 03,
filia Wilkowyja, tel.: 17 748 39 48,
filia Zalesie, tel.: 17 748 39 60.

2. Zgłoszenie się do udziału w Maratonie uważane będzie za uznanie warunków
Regulaminu.
3. Uczestnik biorąc udział w „Maratonie Fitness" wyraża zgodę na nieodwołalne
i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć
za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji
działań Rzeszowskiego Domu Kultury.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Zgłoszenie się do Maratonu równoznaczne jest z uznaniem warunków Regulaminu
oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) zastępującą
dotychczasową Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. (Rz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883).
6. Zgłaszając swój udział w „Maratonie Fitness” Uczestnik oświadcza, że zapoznał
się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
7. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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