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REGULAMIN ZAWODÓW 

PODCZAS DNI OTWARTYCH FITNESS PLATINIUM® 

w dniach od 14 listopada 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Zawodów Podczas Dni Otwartych 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 zł (zwana dalej „Organizatorem”), właściciel 

sieci klubów Fitness Platinium (zwanej dalej: „Siecią Klubów”). 

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

się będą Zawody, w tym również warunki i zasady wyłaniania Zwycięzców oraz przebiegu 

postępowania reklamacyjnego. 

3. Zawody odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Udział w Zawodach jest dobrowolny.  

§2. CELE ZAWODÓW 

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

popularyzacja ćwiczeń „Krzesełko” i „Zwis na drążku na czas”.  

§3. MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Zawody zostaną przeprowadzane we wszystkich Klubach Sieci Fitness Platinium®, tj. w 

następujących Klubach w Krakowie: przy ul. Juliusza Lea nr 213, Al. Pokoju nr 16, ul. Bratysławskiej 

nr 4, ul. Zakopiańskiej nr 105, ul. Aleksandry nr 11, Al. Pokoju 44, ul. Stawowej nr 61, ul. Zachodniej 

nr 27, ul. Klimeckiego 1 i ul. Zabłocie 24. 

§4. TERMIN PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Zawody zostaną przeprowadzane w okresie od dnia 14 listopada 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r., 

przy czym do rywalizacji sportowej można przystąpić w każdym z Klubów, o których mowa w § 3 

Regulaminu w godz. od 8:00 do godz. 12:00 oraz od godz. 16:00 do godz. 20:00. 

§5. KONKURENCJE SPORTOWE 

1. W Klubach, o których mowa w § 3 Regulaminu i w czasie, o których mowa w §4 Regulaminu 

prowadzone będą równolegle Zawody w postaci rywalizacji sportowych w następujących 

konkurencjach sportowych (zwanych dalej: „Konkurencjami Sportowymi”): 

⎯ „Krzesełko” oraz 

⎯ „Zwis na drążku na czas” 

2. Każda z Konkurencji Sportowych zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: 

⎯ „Kobiety” oraz 
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⎯ „Mężczyźni”. 

3. Każdy z Uczestników może przystąpić zarówno do Konkurencji Sportowej „Krzesełko”, jak 

również do Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku na czas”, we właściwej dla siebie kategorii. 

4. Aby wziąć udział w danej Konkurencji Sportowej Uczestnik zobowiązany jest: 

a) zgłosić swój udział w Konkurencji Sportowej w wybranym przez siebie Klubie w czasie o 

którym mowa w § 4 Regulaminu poprzez stawienie się w tym Klubie i w tym czasie; 

b) poinformować Instruktora Sieci Klubów prowadzącego daną Konkurencję Sportową o chęci 

wzięcia udziału w Konkurencji; 

c) wykonać Konkurencję Sportową zgodnie z Regulaminem; 

d) po odnotowaniu wyniku przez Instruktora Sieci Klubów prowadzącego daną Konkurencję 

Sportową, złożyć podpis przy odnotowanym przez Instruktora wyniku oraz podać wymagane 

dane osobowe i złożyć wymagane oświadczenia dla potrzeb przeprowadzenia Konkurencji 

Sportowej, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz powiadomienia o wynikach. 

 

§6. UCZESTNICY ZAWODÓW 

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

prawnych, posiadająca aktualny karnet do sieci Klubów Fitness Platinium® albo korzystająca z 

usług Sieci Klubów na podstawie kart programów partnerskich takich jak: MultiSport, OK System 

lub FitProfit albo na podstawie bezpłatnego wejścia w ramach Dni Otwartych prowadzonych 

przez Sieć Klubów Fitness Platinium® (zwana dalej: „Uczestnikiem”).  

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

weryfikacji tożsamości i wieku Uczestnika Zawodów, poprzez poproszenie o okazanie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku i tożsamości 

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 którymkolwiek z nim osobowo lub kapitałowo, w 

związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowanymi Zawodami. 

 

§7. KONKURENCJA SPORTOWA „KRZESEŁKO” 

1. Każdy z Uczestników Konkurencji Sportowej „Krzesełko” zobowiązany jest do wykonania 

Konkurencji Sportowej „Krzesełko”  zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym 

paragrafie przez jak najdłuższy okres czasu. 

2. Każdy Uczestnik obowiązany jest do wykonywania Konkurencji Sportowej „Krzesełko” 

wyłącznie w sportowym obuwiu i stroju. 

3. Wykonanie konkurencji „Krzesełko” polega na jak najdłuższym utrzymaniu pozycji ciała - przy 

ścianie w pozycji krzesełka: plecy przylegają do ściany na całej długości, stopy w odległości 

około 50-60 cm od ściany, odległość między stopami i kolanami około 15-20 cm, zgięcie w stawie 
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kolanowym i biodrowym wynosi 90 stopni, ręce oparte na ścianie wzdłuż tułowia. Wygrywa 

osoba, która wytrzyma najdłużej w poprawnej pozycji. 

4. Przystępując do Konkurencji Sportowej „Krzesełko” Uczestnik powinien przyjąć pozycję, o której 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i wówczas sędzia wyda komendę „start”. 

5. Uczestnik kończy wykonywanie Konkurencji Sportowej „Krzesełko”, gdy zmieni pozycję 

określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu na jakąkolwiek inną, bez względu na czas, na jaki 

dokonano tej zmiany. 

6. Dany Uczestnik może wziąć udział w Konkurencji Sportowej „Krzesełko” w każdym z Klubów, o 

których mowa w § 3 Regulaminu, jednakże nie może przystąpić do udziału w Konkurencji 

Sportowej „Krzesełko” więcej niż jeden raz, w ramach jednego Klubu, o którym mowa w § 3 

Regulaminu. 

 

§8. KONKURENCJA SPORTOWA „ZWIS NA DRĄŻKU NA CZAS” 

1. Każdy z Uczestników Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku na czas” zobowiązany jest do 

wykonania Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku na czas”, zgodnie z postanowieniami 

określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Każdy Uczestnik obowiązany jest do wykonywania Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku na 

czas” wyłącznie w sportowym stroju.  

3. Konkurencja Sportowa „Zwis na drążku na czas” polega na utrzymaniu ciężaru własnego ciała na 

drążku przez jak najdłuższy czas w następującej pozycji: 

a) uczestnik trzyma drążek oburącz – obie dłonie w takiej samej pozycji „nachwytem” albo 

„podchwytem”, 

b) ciężar ciała utrzymywany na wyprostowanych rękach, 

c) stopy oderwane od powierzchni podłogi, 

przy czym dopuszcza się zmianę ułożenia dłoni podczas wykonywania Konkurencji. 

4. Przystępując do Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku na czas” Uczestnik powinien przyjąć 

pozycję, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, i wówczas sędzia wyda komendę „start”. 

5. Uczestnik kończy wykonywanie Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku na czas”, gdy jego stopa 

dotknie podłoża. 

6. Dany Uczestnik może wziąć udział w Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku na czas” w każdym 

z Klubów, o których mowa w § 3 Regulaminu, jednakże nie może przystąpić do udziału w 

Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku na czas” więcej niż jeden raz, w ramach jednego Klubu, 

o którym mowa w § 3 Regulaminu. 

 

§9. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Komisje Sędziowskie I stopnia (zwane dalej: „Komisjami”) składające się z trzech osób powoła 

Organizator, przy czym jedną z tych osób będzie Instruktor Sieci Klubów prowadzący zajęcia 

obejmujące daną Konkurencję Sportową. 

2. W każdym klubie Sieci Klubów zostanie wybrana odrębna Komisja Sędziowska I stopnia, która 

będzie zobowiązana do przeprowadzenia rywalizacji sportowych w danym Klubie. Podczas 

wykonywania przez danego Uczestnika Konkurencji Sportowej funkcję sędziego pełni jeden z 
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członków danej Komisji Sędziowskiej I stopnia, wybrany dowolnie spośród członków tej Komisji 

Sędziowskiej I stopnia. 

3. Następnie Organizator powoła dla wszystkich Klubów jedną Komisję Sędziowską II stopnia 

składającą się z trzech osób wybranych spośród członków Komisji Sędziowskich I stopnia, która 

dokona wyboru po 3 (trzech) Zwycięzców (miejsce I, II oraz III) w danej Konkurencji Sportowej 

w danej kategorii w całym okresie trwania rywalizacji we wszystkich Klubach, o których mowa w 

§ 3 Regulaminu spośród wszystkich Uczestników tej Konkurencji Sportowej w tej kategorii. 

4. Indywidualne wyniki Uczestników będą podlegały ocenie przez Komisje pod względem 

spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem. 

5. Konkurencję Sportową „Krzesełko” wygrywa na miejscu pierwszym w danej kategorii osoba, 

która utrzymała prawidłową postawę ciała określoną w § 7 ust. 3 Regulaminu przez najdłuższy 

okres czasu spośród wszystkich Uczestników, którzy przystąpili do tej Konkurencji we wszystkich 

Klubach w danej kategorii. Analogicznie wyłonieni zostaną Zwycięzcy na miejscu drugim i 

trzecim. 

6. Konkurencję Sportową „Zwis na drążku na czas” wygrywa na miejscu pierwszym w danej 

kategorii osoba, która utrzyma się ponad powierzchnią podłoża w  pozycji określonej w § 8 ust. 3 

Regulaminu przez najdłuższy okres czasu spośród wszystkich Uczestników, którzy przystąpili do 

tej Konkurencji we wszystkich Klubach w danej kategorii. Analogicznie wyłonieni zostaną 

Zwycięzcy na miejscu drugim i trzecim. 

7. Na wypadek gdyby dwóch lub więcej Uczestników danej Konkurencji w danej kategorii osiągnęło 

taki sam wynik, Organizator przewiduje przeprowadzenie w dniu 18 listopada 2019 r. w 

godzinach od 8:00 do godz. 12:00 oraz od godz. 16:00 do godz. 20:00 dogrywki w tym Klubie, w 

którym dany Uczestnik przystąpił do danej Konkurencji. Niestawiennictwo danego Uczestnika na 

dogrywkę jest równoznaczne z osiągnięciem dalszego wyniku w Zawodach. 

8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 19 listopada 2019 r. 

 

§10. NAGRODY 

1. Każdy Zwycięzca na miejscu pierwszym (tj. jedna osoba, która zwyciężyła w danej Konkurencji 

Sportowej w danej kategorii spośród wszystkich Uczestników z wszystkich Klubów) otrzyma 

następujące nagrody ufundowane przez Organizatora: 

a) karnet lub voucher Fitness Platinium® na okres 30 dni (zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego 

paragrafu), 

b) torbę sportową Fitness Platinium oraz 

c) ręcznik Fitness Platinium. 

2. W wypadku Zwycięzcy posiadającego w dniu 19 listopada  2019 r. członkostwo w Klubie w 

rozumieniu Regulaminu Klubów Fitness Platinium® nagrodą, o której mowa w ust. 1 pkt a) 

powyżej będzie Karnet takiego samego rodzaju, jaki posiada dany Zwycięzca, tj. Karnet OPEN, 

Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN Al. Pokoju 16 albo Karnet 

Promocyjny na 30 dni w rozumieniu Regulaminu Klubów Fitness Platinium®. W takim wypadku 

znajduje zastosowanie postanowienie § 7 ust. 2 zd. drugie Regulaminu Klubów Fitness Platinium, 

tj. Karnet, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest aktywny od dnia następującego po ostatnim 

dniu aktywności poprzedniego Karnetu. 
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3. W wypadku Zwycięzcy innego niż wskazany w ust. 2 powyżej, nagrodą, o której mowa w ust. 1 

pkt a) powyżej będzie voucher Fitness Platinium® do wykorzystania w Klubie Fitness Platinium® 

(na zakup dowolnego Karnetu) w terminie obowiązywania Karnetu najpóźniej do końca dnia 31 

stycznia 2020 r. 

4. Każdy Zwycięzca na miejscu drugim (tj. jedna osoba, która zajęła II miejsce w danej Konkurencji 

Sportowej w danej kategorii spośród wszystkich Uczestników z wszystkich Klubów) otrzyma 

następujące nagrody ufundowane przez Organizatora: torbę sportową Fitness Platinium oraz 

ręcznik Fitness Platinium. 

5. Każdy Zwycięzca na miejscu trzecim (tj. jedna osoba, która zajęła III miejsce w danej 

Konkurencji Sportowej w danej kategorii spośród wszystkich Uczestników z wszystkich Klubów) 

otrzyma następujące nagrody ufundowane przez Organizatora: shaker oraz ręcznik Fitness 

Platinium. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest złożenie Organizatorowi przez Zwycięzcę w chwili odbioru 

nagrody, oświadczenia dla celów podatkowych, o ile będzie wymagane oraz oświadczenia o 

odbiorze nagrody. 

7. Przyznanie nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator może uzależnić 

od udzielenia Organizatorowi przez Zwycięzcę zgód, o których mowa w § 13 ust. 9 i 10 

Regulaminu. 

8. Organizator informuje, że z uwagi na ich wartość oraz sportowy charakter Zawodów, nagrody 

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

9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na osobę trzecią.  

10. Żadnej z nagród nie można zamienić na jej równowartość pieniężną. 

 

§11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODIÓR NAGRÓD 

1. Wyniki Zawodów zostaną ogłoszone w terminie do dnia 19 listopada 2019 r. na oficjalnym 

fanpage sieci klubów Fitness Platinium - Platinium Fitness Club na portalu społecznościowym 

Facebook. Ponadto każdy Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w drodze 

korespondencji mailowej lub telefonicznie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.  

2. Nagrody zostaną wydane w biurze Organizatora w Krakowie przy ul. Juliusza Lea nr 116 w 

terminie od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 28 listopada 2019 r. w godz. 8:00 – 17:00. 

3. Zwycięzca może odebrać nagrodę wyłącznie osobiście.  

4. 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. 

5. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie 2 powyżej, jak również niewydanie bądź 

nieodebranie nagrody w okolicznościach opisanych w niniejszym Regulaminie oznacza 

wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy Zawodów 

z tego tytułu wobec Organizatora. 

 

§12. NARUSZENIE ZASAD UDZIAŁU W ZAWODACH 

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

brany pod uwagę przez Organizatora oraz powołane przez niego Komisje. 
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§13. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników 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 (dalej jako: „Administrator”). 

2. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże Administrator zastrzega, że udział w 

Zawodach, w tym odebranie nagrody bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

jest niemożliwe. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych: iod@fitnessplatinium.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników Zawodów przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do 

realizacji tych Zawodów, w tym wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród oraz realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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), w celu wykorzystania wizerunku 

Zwycięzców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w 

celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z 

Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) 

lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące 

usługi księgowe, prawne, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające 

Administratorowi rozwiązania informatyczne. 

6. Administrator, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na umieszczenie zdjęć z 

wizerunkiem Uczestnika na oficjalnych kontach Klubów na portalach Facebook lub Instagram 

może przekazywać dane w postaci wizerunku do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu 

odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą 

przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem 

odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję Europejską. W przypadkach innych, niż określone w zdaniu poprzednim 

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich. 

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Zawodów oraz po ich 

zakończeniu w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i 

rachunkowych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania 
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danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do 

czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu. 

8. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i 

przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, 

przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

9. Wydanie nagród Organizator może uzależnić od udzielenia przez danego Zwycięzcę zgody na 

nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora (lub 

upoważnioną przez niego osobę) wizerunku Zwycięzcy utrwalonego w związku z jego udziałem w 

Zawodach z uwagi na wygraną w Zawodach, w zamian za nagrodę wraz z podaniem jego imienia 

i nazwiska, w tym na zwielokrotnianie wizerunku Zwycięzcy wszelkimi dostępnymi aktualnie 

technikami i metodami (np. wywoływanie lub drukowanie zdjęć), jego rozpowszechnianie oraz 

publikowanie na nośnikach informacji zamieszczonych w klubach Fitness Platinium® oraz w 

mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej Fitness Platinium® oraz na 

oficjalnych kontach Klubów sieci Fitness Platinium® na portalach Facebook i Instagram, celem 

przedstawiania i promowania Sieci Klubów Fitness Platinium® oraz złożenie oświadczenia, że 

wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych Zwycięzcy ani 

innych praw. 

10. W wypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu wydanie nagrody dla danego Zwycięzcy 

uzależnione będzie również od udzielenia przez Zwycięzcę zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Zwycięzcy, w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku Zwycięzcy utrwalonego w 

związku z jego udziałem w Zawodach z uwagi na wygraną w Zawodach przez Organizatora, w 

zakresie niezbędnym do rozpowszechnienia imienia, nazwiska i wizerunku Zwycięzcy, na 

warunkach i zgodnie z treścią zgody na rozpowszechnianie imienia, nazwiska i wizerunku, o 

której mowa w ust. 9 powyżej. 

 

§14. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Zawodami należy składać pisemnie w Klubie lub na 

adres siedziby Organizatora lub w drodze korespondencji 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. 

 

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy informują, że członkowie Komisji Sędziowskich I stopnia ani inny personel obecny 

podczas Zawodów w Klubie Fitness Platinium nie są zobowiązani do kontrolowania techniki 
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wykonywania Konkurencji Sportowych przez Uczestnika w innym celu i w innym zakresie niż 

weryfikacja prawidłowości wykonania tych Konkurencji.  

2. Organizator informuje, że wykonywanie Konkurencji Sportowych, jak każda aktywność fizyczna 

może wiązać się z doznaniem kontuzji fizycznej. W szczególności wykonywanie Konkurencji 

Sportowej bez rozgrzewki, przez osoby mało aktywne fizycznie lub nie mające doświadczenia w 

ich wykonywaniu może powodować zwiększenie ryzyka kontuzji. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania danej Konkurencji Sportowej Uczestnik winien 

zweryfikować swoje możliwości fizyczne, a w razie złego stanu fizycznego lub w razie 

jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych powinien odstąpić od udziału w Zawodach. 

4. Regulamin dostępny jest pod adresem www.fitnessplatinium.pl oraz w Klubach Fitness 

Platinium®. 

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

udziałem w Zawodach. 


