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REGULAMIN ZAWODÓW 

PODCZAS ZAJĘĆ W KLUBIE SIECI FITNESS PLATINIUM® 

W KRAKOWIE PRZY UL. BRATYSŁAWSKIEJ NR 4 

w dniu 15 listopada 2019 r., sala SWD 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Zawodów podczas zajęć w Klubie Sieci Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. 

Bratysławskiej nr 4 w dniu 15 listopada 2019 r., sala SWD (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 nr KRS 

0000383004, NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy 3.110.000,00 zł 

(zwana dalej „Organizatorem”). 

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. Udział w Zawodach jest dobrowolny.  

§2. CELE ZAWODÓW 

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

popularyzacja ćwiczenia „Trzymanie ciężaru oburącz na czas”.  

§3. CZAS I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Zawody zostaną przeprowadzane w dniu 15 listopada 2019 r. w Klubie Sieci Fitness Platinium® w 

Krakowie przy ul. Bratysławskiej nr 4 w Sali SWD podczas zajęć odbywających się od 19:00 do 

20:30. 

§4. UCZESTNICY ZAWODÓW 

1. Uczestnikiem Zawodów może być wyłącznie uczestnik zajęć, o których mowa w § 3 Regulaminu. 

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

udziału w Zawodach i przestrzegania jego postanowień. 

3. 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. 

 

§5. KONKURENCJA SPORTOWA 

1. Zawody polegają na rywalizacji sportowej w konkurencji sportowej „Trzymanie ciężaru oburącz 

na czas” (zwanej dalej: „Konkurencją Sportową”). 
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2. Konkurencja Sportowa zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: 

⎯ „Kobiety” oraz 

⎯ „Mężczyźni”. 

3. Każdy z Uczestników Konkurencji Sportowej zobowiązany jest do wykonania Konkurencji 

Sportowej zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym paragrafie przez jak najdłuższy 

okres czasu. 

4. Każdy Uczestnik obowiązany jest do wykonywania Konkurencji Sportowej wyłącznie w 

sportowym obuwiu i stroju. 

5. Wykonanie Konkurencji polega na jak najdłuższym utrzymaniu oburącz ciężar typu „talerz” (10 

kg w kategorii Mężczyźni oraz 5 kg w kategorii Kobiety) w następującej pozycji ciała – obie ręcę 

wysunięte do przodu (przed twarzą), wyprostowane w łokciach, dłonie na wysokości barków. 

Wygrywa osoba, która wytrzyma najdłużej w poprawnej pozycji. 

6. Przystępując do Konkurencji Sportowej Uczestnik powinien przyjąć pozycję, o której mowa w 

ust. 5 niniejszego paragrafu i oczekiwać na komendę sędziego „start”. 

7. Uczestnik kończy wykonywanie Konkurencji Sportowej, gdy zmieni pozycję określoną w ust. 5 

niniejszego paragrafu na jakąkolwiek inną, bez względu na czas, na jaki dokonano tej zmiany. 

8. Dany Uczestnik może wziąć udział w Konkurencji Sportowej wyłącznie jeden raz. 

 

§6. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Komisję Sędziowską (zwaną dalej: „Komisją”) składające się z trzech osób powoła Organizator, 

przy czym jedną z tych osób będzie Pani Joanna Jędrzejczyk prowadząca zajęcia. Komisja będzie 

zobowiązana do przeprowadzenia rywalizacji sportowej. Podczas Zawodów funkcję sędziego 

pełni jeden z członków Komisji, wybrany dowolnie spośród członków Komisji. 

2. Komisja dokona wyboru po 3 (trzech) Zwycięzców (miejsce I, II oraz III) w danej kategorii. 

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

sam wynik, Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki bezpośrednio po wykonaniu 

Konkurencji Sportowej poprzez ponowne wykonanie tej Konkurencji Sportowej. 

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni a wyniki ogłoszone bezpośrednio po przeprowadzeniu Zawodów. 

 

§7. NAGRODY 

1. Każdy Zwycięzca (tj. osoba, która zajęła I, II albo III miejsce w danej kategorii) otrzyma 

następujące nagrody ufundowane przez Organizatora: workoplecach, pendrive oraz ręcznik. 

2. 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. 

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

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

4. Zwycięzca może odebrać nagrodę wyłącznie osobiście.  Zwycięzca nie może przenieść prawa do 

odbioru nagrody na osobę trzecią.  

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

6. Nagrody zostaną wydane w miejscu Zawodów i bezpośrednio po Zawodach. 
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7. 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. 

8. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie 6 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. 

 

§8. 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. 

§9. DANE OSOBOWE 

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 odebranie 

nagrody bez podania 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 wydania nagród Zwycięzcom 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), 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. 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. 

7. 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. 

 

§10. 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. 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy informują, że członkowie Komisji ani inny personel obecny podczas Zawodów w 

Klubie Fitness Platinium nie są zobowiązani do kontrolowania techniki wykonywania 

Konkurencji Sportowej przez Uczestnika w innym celu i w innym zakresie niż weryfikacja 

prawidłowości wykonania tej Konkurencji.  

2. Organizator informuje, że wykonywanie Konkurencji Sportowej, 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 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 w Klubie Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. Bratysławskiej nr 4. 

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

udziałem w Zawodach. 


