
REGULAMIN ZAWODÓW 

KALISTENIKI W FITNESS PLATINIUM® 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Zawodów Kalisteniki w Fitness Platinium® (zwanych dalej „Zawodami”) jest 

spółka Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 

Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000383004, posiadająca NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796 oraz kapitał zakładowy 

3.110.000,00 złotych właściciel sieci klubów Fitness Platinium w Krakowie (zwana dalej 

„Organizatorem”), prowadząca sieć klubów Fitness Platinium w Krakowie (zwaną dalej: Siecią 

Klubów). 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywać 

się będą Zawody składające się z konkurencji sportowych, w tym również warunki i zasady 

wyłaniania zwycięzców oraz przebiegu postępowania reklamacyjnego. 

3. Zawody odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Zawody zostaną przeprowadzone przez Organizatora wyłącznie w prowadzonych przez 

Organizatora klubie sieci Fitness Platinium, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.   

5. Udział w Zawodach jest dobrowolny.  

§2. CEL ZAWODÓW 

Celem Zawodów jest promowanie Sieci Klubów oraz aktywnego trybu życia, w tym w szczególności 

popularyzacja kalisteniki.  

§3. TERMIN PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną przeprowadzane w dniu 17 listopada 2017 r. w Klubie Fitness Platinium przy  

ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie w nowo otwartej strefie kalisteniki według następującego 

harmonogramu: 

1) Konkurencja I: podciąganie na drążku w kategorii „Kobiety” ; 

2) Konkurencja II: podciąganie na drążku w kategorii „Mężczyźni do 75 kg”; 

3) Konkurencja III: podciąganie na drążku w kategorii „Mężczyźni powyżej 75 kg”; 

4) Konkurencja IV: dipy na poręczach w kategorii „Mężczyźni do 75 kg”; 

5) Konkurencja V: dipy na poręczach w kategorii „Mężczyźni powyżej 75 kg”; 

(zwane dalej: „Konkurencje”). 

2. Zawody rozpoczną się o godz. 17:30 i będą trwać do czasu przeprowadzenia wszystkich 

Konkurencji. 

3. Zawody poprzedzone zostaną zgłoszeniami. Zgłoszenia udziału w Zawodach z uwzględnieniem 

konkretnej Konkurencji przyjmowane będą w dniu 17 listopada 2017 r. od godz. 17:00  do  godz. 

17:30 w Klubie Fitness Platinium przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie w Strefie Kalisteniki. 

4. Weryfikacja i ważenie Uczestników Zawodów odbędą się w dniu 17 listopada 2017 r. w godz. 

17:30do godz. 17:45 w Klubie Fitness Platinium przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie w Strefie 

Kalisteniki.  



§4. UCZESTNICY ZAWODÓW 

1. Uczestnikiem Zawodów może być tylko osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu (zwani dalej: „Uczestnikami”).  

2. W związku z organizacją i realizacją Zawodów, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do 

weryfikacji wieku Uczestnika Zawodów, poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego lub 

innego dokumentu tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku Uczestnika.     

3. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do 

udziału w Zawodach i przestrzegania jego postanowień. 

4. W Zawodach nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających  

w zarządzie lub organach Organizatora, podmiotów powiązanych z nimi osobowo lub kapitałowo, 

jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z 

Organizatorem lub podmiotami powiązanymi z nim osobowo lub kapitałowo, w związku z 

prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowanymi Zawodami.  

§5. KONKURENCJE SPORTOWE 

1. Zawody składają się z następujących Konkurencji: 

1) Konkurencja I: podciąganie na drążku w kategorii „Kobiety” ; 

2) Konkurencja II: podciąganie na drążku w kategorii „Mężczyźni do 75 kg”; 

3) Konkurencja III: podciąganie na drążku w kategorii „Mężczyźni powyżej 75 kg”; 

4) Konkurencja IV: dipy na poręczach w kategorii „Mężczyźni do 75 kg”; 

5) Konkurencja V: dipy na poręczach w kategorii „Mężczyźni powyżej 75 kg”. 

2. Uczestnik może wziąć udział w Zawodach tylko w Kategorii właściwej dla niego ze względu na 

płeć oraz wagę zgodnie z opisem zawartym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Konkurencje polegające na podciąganiu na drążku polegają na wykonaniu jak największej 

poprawnej liczby podciągnięć na drążku podczas jednego podejścia. Przerwanie wykonywania 

przez Uczestnika podciągnięć uznawane jest za zakończenie przez tego Uczestnika wykonywania 

zadania objętego Konkurencją.   

4. Konkurencje polegające na wykonaniu dipów na poręczach polegają na wykonaniu jak 

największej poprawnej liczby dipów na poręczach podczas jednego podejścia. Przerwanie 

wykonywania przez Uczestnika dipów uznawane jest za zakończenie przez tego Uczestnika 

wykonywania zadania objętego Konkurencją.   

5. Uczestnik Zawodów, może mieć dowolny strój startowy, obejmujący koszulkę z krótkim rękawem 

(aby widoczny był wyprost łokcia), spodnie sportowe lub krótkie spodenki.  

6. Aby wziąć udział w Zawodach Uczestnik zobowiązany jest: 

1) zgłosić swój udział w Zawodach w jednej z Konkurencji w Klubie i w czasie, o których 

mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu poprzez podanie niezbędnych dla przeprowadzenia 

Zawodów i wyłonienia zwycięzców danych i złożenia oświadczeń; 

2) wykonać zadanie przewidziane dla danej Konkurencji zgodnie z Regulaminem; 

3) po odnotowaniu wyniku przez Komisję, złożyć podpis przy odnotowanym wyniku. 

7. Uczestnik może wystartować zarówno w Zawodach, jak i w danej Konkurencji tylko jeden raz. 

8. Organizator informuję, że członkowie Komisji ani inny personel obecny podczas Zawodów w 

Klubie Fitness Platinium® nie są zobowiązani do kontrolowania techniki wykonywania zadania 



przewidzianego dla danej Konkurencji przez Uczestnika w innym celu i w innym zakresie niż 

weryfikacja prawidłowości wykonania tego zadania.  

9. Organizator informuje, że udział w Zawodach, jak każda aktywność fizyczna może wiązać się z 

doznaniem kontuzji fizycznej. W szczególności udział w Zawodach bez rozgrzewki, przez osoby 

mało aktywne fizycznie lub nie mające doświadczenia w ich wykonywaniu może powodować 

zwiększenie ryzyka kontuzji. 

10. Przed przystąpieniem do udziału w Zawodach Uczestnik winien zweryfikować swoje możliwości 

fizyczne, a w razie złego stanu fizycznego lub w razie jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych 

powinien odstąpić od udziału w Zawodach. 

§6. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Komisję sędziowską (zwana dalej: „Komisją”) składającą się z trzech osób powoła Organizator. 

2. Komisja dokona wyboru zwycięzców Konkurencji Sportowej w każdej z Konkurencji, spośród 

wszystkich jej Uczestników, w ten sposób, że zwycięzcami zostaną Uczestnicy otrzymujący 

najlepszy wynik w danej Konkurencji tj.: 

1) w Konkurencji I: podciąganie na drążku w kategorii „Kobiety” – zwycięzcą zostanie 

Uczestniczka, która wykona najwięcej poprawnych podciągnięć na drążku ; 

2) w Konkurencji II: podciąganie na drążku w kategorii „Mężczyźni do 75 kg” – zwycięzcą 

zostanie Uczestnik, który wykona najwięcej poprawnych podciągnięć na drążku; 

3) w Konkurencji III: podciąganie na drążku w kategorii „Mężczyźni powyżej 75 kg” – 

zwycięzcą zostanie Uczestnik, który wykona najwięcej poprawnych podciągnięć na 

drążku; 

4) w Konkurencji IV: dipy na poręczach w kategorii „Mężczyźni do 75 kg” – zwycięzcą 

zostanie Uczestnik, która wykona najwięcej poprawnych dipów na poręczach; 

5) w Konkurencji V: dipy na poręczach w kategorii „Mężczyźni powyżej 75 kg” - zwycięzcą 

zostanie Uczestnik, która wykona najwięcej poprawnych dipów na poręczach. 

3. Indywidulane wyniki Uczestników będą podlegały ocenie przez Komisję pod względem 

spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem.   

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 17 listopada 2017 r. po zakończeniu rywalizacji sportowej 

we wszystkich kategoriach Zawodów. 

§7. NAGRODY 

1. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody ufundowane przez Organizatora: 

1) w Konkurencji I: podciąganie na drążku w kategorii „Kobiety”: 

a) voucher na zakup karnetu OPEN do sieci klubów Fitness Platinium® w Krakowie 

o wartości 99,00 złotych brutto; 

b) torba sportowa z logo sieci klubów Fitness Platinium® w kolorze żółtym o 

wartości 49,50 złotych brutto; 

c) pendrive kettlebell z logo sieci klubów Fitness Platinium® o wartości 14,38 

złotych brutto; 

d) shaker dla sportowców o wartości 9,99 złotych brutto; 

2) Konkurencja II: podciąganie na drążku w kategorii „Mężczyźni do 75 kg”; 

a) voucher na zakup karnetu OPEN do sieci klubów Fitness Platinium® w Krakowie 

o wartości 99,00 złotych brutto; 



b) torba sportowa z logo sieci klubów Fitness Platinium® w kolorze czarnym o 

wartości 39,74 złotych brutto; 

c) pendrive kettlebell z logo sieci klubów Fitness Platinium® o wartości 14,38 

złotych brutto; 

d) shaker dla sportowców o wartości 9,99 złotych brutto; 

3) Konkurencja III: podciąganie na drążku w kategorii „Mężczyźni powyżej 75 kg”; 

a) voucher na zakup karnetu OPEN do sieci klubów Fitness Platinium® w Krakowie 

o wartości 99,00 złotych brutto; 

b) torba sportowa z logo sieci klubów Fitness Platinium® w kolorze czarnym o 

wartości 39,74 złotych brutto; 

c) pendrive kettlebell z logo sieci klubów Fitness Platinium® o wartości 14,38 

złotych brutto; 

d) shaker dla sportowców o wartości 9,99 złotych brutto; 

4) Konkurencja IV: dipy na poręczach w kategorii „Mężczyźni do 75 kg”; 

a) voucher na zakup karnetu OPEN do sieci klubów Fitness Platinium® w Krakowie 

o wartości 99,00 złotych brutto; 

b) torba sportowa z logo sieci klubów Fitness Platinium® w kolorze czarnym o 

wartości 39,74 złotych brutto; 

c) pendrive kettlebell z logo sieci klubów Fitness Platinium® o wartości 14,38 

złotych brutto; 

d) shaker dla sportowców o wartości 9,99 złotych brutto; 

5) Konkurencja V: dipy na poręczach w kategorii „Mężczyźni powyżej 75 kg”; 

a) voucher na zakup karnetu OPEN do sieci klubów Fitness Platinium® w Krakowie 

o wartości 99,00 złotych brutto; 

b) torba sportowa z logo sieci klubów Fitness Platinium® w kolorze czarnym o 

wartości 39,74 złotych brutto; 

c) pendrive kettlebell z logo sieci klubów Fitness Platinium® o wartości 14,38 

złotych brutto; 

d) shaker dla sportowców o wartości 9,99 złotych brutto. 

2. Fundatorem nagród jest  Organizator.  

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest złożenie Organizatorowi przez zwycięzcę danej Konkurencji 

w chwili odbioru nagrody, oświadczenia dla celów podatkowych, o ile będzie wymagane oraz 

oświadczenia o odbiorze nagrody.  

4. Przyznanie nagrody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uzależnione będzie od 

udzielenia Organizatorowi przez zwycięzcę zgody na wykonanie zdjęcia utrwalającego jego 

wizerunek jako zwycięzcy Konkurencji Sportowej oraz udzielenie zezwolenia na nieodpłatne i 

nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie wykorzystanie jego danych osobowych i 

wizerunku utrwalonego na ww. zdjęciu i ich rozpowszechnianie za pośrednictwem strony 

internetowej www.fitnessplatinium.pl, profili sieci Klubów Fitness Platinium® prowadzonych na 

portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach informacji zmieszczonych w klubach sieci 

Fitness Platinium® w informacjach o wyłonieniu zwycięzcy Konkurencji Sportowej.  

5. Organizatorzy informują, że z uwagi na ich wartość oraz sportowy charakter Zawodów, nagrody 

przyznane w Zawodach są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. 



6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.  

7. Nagrody nie można zamienić na jej równowartość pieniężną. 

§8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w dniu 17 listopada 2017 r. w klubie Fitness Platinium® w 

Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4 po zakończeniu Zawodów. Równocześnie z ogłoszeniem 

wyników zwycięzcom zostaną wręczone nagrody. 

2. Zwycięzcy mogą odebrać nagrodę wyłącznie osobiście.  

3. W celu sprawdzenia tożsamości zwycięzcy pracownicy Organizatora mogą poprosić o okazanie 

dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania 

dokumentu wiąże się z odmową wydania i przekazania nagrody. 

4. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie powyżej, bądź w okolicznościach 

opisanych powyżej, oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich 

roszczeń zwycięzcy Zawodów z tego tytułu wobec Organizatora. 

 

§9. NARUSZENIE ZASAD UDZIAŁU W ZAWODACH 

W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie nie będzie on 

brany pod uwagę przez Organizatora oraz powołaną przez niego Komisję. 

§10. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Platinium Wellness spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000383004, posiadająca NIP: 6772356421, REGON: 121499796 oraz kapitał 

zakładowy 3.110.000,00 złotych. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922 z późn. zm.) 

(dalej zwaną: „Ustawą”). 

3. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie jednakże Organizatorzy zastrzegają, że wydanie 

nagrody oraz jej wykorzystanie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

niemożliwe.  

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być jedynie podmioty zaangażowane w 

organizację Zawodów.  

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Zawodów, wyłonienia 

zwycięzców, ogłoszenia wyników, a w przypadku zwycięzców również w celu powiadomienia o 

wygranej i wydania nagrody. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich 

poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia 

danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz 

wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego 



szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, 

wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je 

przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu 

administratorowi danych. 

§11. REKLAMACJA 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Zawodami należy składać pisemnie na adres siedziby 

Organizatora lub w drodze korespondencji e-mail na adres e-mail: bok@fitnessplatinium.pl.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takie jak: imię, 

nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi w 

formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie reklamacyjne. 

3. Organizator udziela odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.fitnessplatinium.pl oraz w klubie Fitness Platinium® 

przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników z związku z 

udziałem w Zawodach. 

mailto:bok@fitnessplatinium.pl
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