REGULAMIN „TRENINGI Z MARIUSZEM WLAZŁYM”

1. ORGANIZATOR
Fundacja Mariusza Wlazłego z siedzibą w Bełchatowie, ul. Krzemowa 2
2. CEL
1. Zwiększenie zainteresowania młodzieży podejmowaniem aktywności fizycznej;
2. Uświadomienie młodzieży znaczenia podejmowania aktywności fizycznej dla zdrowia i rozwoju
fizycznego;
3. Wykorzystanie autorytetu sportowego jakim jest Mariusz Wlazły do zachęcenia młodzieży do
codziennego uprawiania sportu;
4. Uzbrojenie uczestników zajęć w narzędzia umożliwiające samodzielne podejmowanie
aktywności fizycznej w czasie wolnym;
5. Ukazanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
6. Zmotywowanie młodzieży do podjęcia pracy nad wyrobieniem nawyku podejmowania
aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie;
3. TERMIN I MIEJSCE
1 czerwca 2019r.
Wieluń: (Hala Sportowa przy ul. Częstochowskiej 35)
2 czerwca 2019r.
Kraków: (Hala Sportowa Uniwersytetu Ekonomicznego ul. Rakowiecka 27):
5 czerwca 2019r.
Koluszki (Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ludowa 2)
6 i 7 czerwca 2019r.
Łódź: (Hala sportowa ul. Małachowskiego 5/7/9)
15 czerwca 2019
Trójmiasto (Sopot/Gdańsk więcej informacji wkrótce)
Przewidywany czas trwania treningu to 4 h

4. UCZESTNICY
Do „Treningów z Mariuszem Wlazłym” mogą zgłosić się dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat.
5. ZGŁOSZENIA
1. Aby dokonać zgłoszenia do „Treningów” należy wypełnić elektroniczny formularz
zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie fundacji (www.fundacjawlazlego.pl)
2. Zgłoszenie do udziału w „Treningach” może dokonać tylko rodzic bądź prawny opiekun
dziecka.
3. Termin zgłoszeń upływa w dniu:
•

dla miasta Wieluń: 26 maja 2019 do godz. 23:59

•

dla miasta Kraków: 26 maja 2019 do godz. 23:59

•

dla miasta Koluszki: 2 czerwca 2019 do godz. 23:59

•

dla miasta Łódź: 2 czerwca 2019 do godz. 23:59

•

dla miasta Trójmiasto: 9 czerwca 2019 do godz. 23:59

6. UDZIAŁ
1. Spośród otrzymanych zgłoszeń Organizator zakwalifikuje do każdego z treningów do 80
uczestników.
2. Kwalifikacji Organizator dokona na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytanie
zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym: „Dlaczego chcę uczestniczyć w Treningu z
Mariuszem Wlazłym?”. Organizator będzie oceniać i dokonywać wyboru uczestników
uwzględniając kryterium – najbardziej kreatywnych i ciekawych odpowiedzi.
3. Informację o zakwalifikowaniu do udziały w „Treningach” uczestnicy otrzymają drogą
e-mailową do dnia:
•

dla miasta Wieluń: 29 maja 2019 do godz. 23:59

•

dla miasta Kraków: 29 maja 2019 do godz. 23:59

•

dla miasta Koluszki: 3 czerwca 2019 do godz. 23:59

•

dla miasta Łódź: 5 czerwca 2019 do godz. 23:59

•

dla miasta Trójmiasto: 12 czerwca 2019 do godz. 23:59

4. W dniu organizacji „Treningu” nastąpi weryfikacja uczestników, podczas której rodzic
bądź prawny opiekun uczestnika musi posiadać dowód osobisty lub paszport.
Weryfikacja przeprowadzona zostanie godzinę przed rozpoczęciem „Treningu”, w
związku z tym uczestnicy zobowiązani są stawić się na miejsce treningu 1 h przed
planowaną godziną rozpoczęcia treningu.

5. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do „Treningu” będzie:
a) Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
do udziału w zajęciach sportowych lub złożenie przez rodzica bądź prawnego opiekuna
podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka zezwalającego na udział w
„Treningach”. Niezależnie od tego czy dany uczestnik przedstawia zaświadczenie lekarskie
czy oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka – konieczne jest
przedłożenie w każdym przypadku oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka o
wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w zajęciach sportowych.
b) Wyrażenie zgody przez rodzica bądź prawnego opiekuna na nieodpłatne wykorzystanie
przez Organizatora oraz przez podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji
niniejszego wydarzenia - wizerunku dziecka w całości, a także w postaci dowolnie
wybranych fragmentów w wybranych wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych,
publikacjach w Internecie – w przygotowywanych i/lub publikowanych przez Fundację
Mariusza Wlazłego lub osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne
upoważnienia, akcjach i materiałach promocyjnych i/lub marketingowo-reklamowych oraz
w materiałach służących popularyzacji działań charytatywnych Fundacji.
c) Wyrażenie zgody przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie swoich
danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora do celów
związanych z organizacją "Treningów z Mariuszem Wlazłym", oraz w celach
marketingowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego oraz danych osobowych
dziecka jest Fundacja Mariusza Wlazłego, ul. Krzemowa 2, 97-400 Bełchatów, o numerach
KRS: 0000427500, REGON: 101445942, NIP: 7692220051
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
8. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej
wycofaniem.
9. Partnerzy fundacji mogą wykorzystywać treści foto – video związane z „Treningami
Mariusza Wlazłego” w celach informacyjnych w swoich materiałach promocyjnych.
10. Udział w „Treningach” jest bezpłatny

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zapewnia indywidualnego ani grupowego ubezpieczenia uczestników
„Treningów”. Organizator nie odpowiada za rzeczy przyniesione przez uczestników,
rodziców/opiekunów prawnych na miejsce treningów. Organizator nie odpowiada za
zapewnienie opieki dzieciom w trakcie trwania treningu. Uczestnicy, rodzice i opiekunowie
prawni akceptując niniejszy regulamin – akceptują możliwość doznania kontuzji w trakcie
trwania treningu i w tym zakresie nie będą kierować wobec Organizatora żadnych roszczeń
(ryzyko sportowe).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z okoliczności leżących po
stronie dziecka oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko w trakcie trwania treningów –
odpowiada rodzic/opiekun prawny dziecka.
3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć będzie
do Organizatora.

8. KONTAKT
Fundacja Mariusza Wlazłego
Ul. Krzemowa 2
97-400 Bełchatów
e-mail: kontakt@fundacjawlazlego.pl

