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REGULAMIN ZAWODÓW 

PODCZAS DNI OTWARTYCH FITNESS PLATINIUM® 

 w dniach od 7 października 2020 r. do 9 października 2020 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 (zwany 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 „Burpees”, „Zwis na drążku” oraz „Krzesełko”.   

§3. MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

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

następujących Klubach w Krakowie: przy ul. Aleksandry nr 11, Al. Pokoju nr 16, ul. Bratysławskiej nr 

4, ul. Stawowej nr 61, ul. Klimeckiego nr 1, ul. Lea nr 213, al. Pokoju nr 44, ul. Zakopiańskiej nr 105, 

ul. Reymonta nr 22a oraz  ul. Zachodniej nr 27. 

§4. TERMIN PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Zawody zostaną przeprowadzane w okresie od dnia 7 października 2020 r. do dnia 9 października 

2020 r., przy czym do rywalizacji sportowej można przystąpić w wybranym Klubie Fitness Platinium 

w godz. od 8:00 do 12:00 oraz od godz. 16:00 do 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”): 

⎯ „Burpees”, 

⎯  „Zwis na drążku” oraz  

⎯ „Krzesełko”.   
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2. Każda z Konkurencji Sportowych zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: 

⎯ „Kobiety” oraz 

⎯ „Mężczyźni”. 

3. Każdy z Uczestników może przystąpić zarówno do Konkurencji Sportowej Burpees, jak również 

do Konkurencji Sportowej Zwis na drążku oraz do Konkurencji Sportowej Krzesełko, 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 BURPEES 

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

Konkurencji Sportowej „Burpees” w czasie jednej minuty (60 sek.), zgodnie z postanowieniami 

określonymi w niniejszym paragrafie. 

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

w sportowym obuwiu i stroju. 
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3. Podczas wykonywania Konkurencji Sportowej „Burpees” aby wykonać jedno powtórzenie należy 

wykonać kolejno następujące ruchy: 

a) stanąć w pozycji stojącej z rękami przylegającymi wzdłuż do boków ciała, 

b) położyć obie dłonie na podłodze, 

c) wyrzucić obie nogi w tył do podporu przodem, 

d) położyć tułów w całości na podłodze, 

e) podnieść tułów do podporu przodem, 

f) przyciągnąć nogi do dłoni, 

g) przejść do pozycji stojącej, 

h) podskoczyć obunóż wraz z klaśnięciem nad głową; 

przy czym powyższa kolejność powinna być zachowana. 

4. Przystępując do Konkurencji Sportowej „Burpees” Uczestnik powinien czekać w pozycji, o której 

mowa w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu na komendę sędziego „start”. 

5. Można zatrzymać się na odpoczynek, ale tylko w pozycji, o której mowa w ust. 3 pkt a) 

niniejszego paragrafu. 

6. Sędzia liczy głośno zaliczone powtórzenia 1,2,3,4, itd. (sędzia powinien zwrócić Uczestnikowi 

uwagę na błąd skutkujący niezaliczeniem danego powtórzenia). 

7. Sędzia nie zalicza danego powtórzenia w następujących przypadkach:  

a) pominięcie któregokolwiek z ruchów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

b) zmiana kolejności ruchów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

c) wykonanie danego ruchu w niepełny sposób, np. nie położenie całego tułowia na podłodze, 

podskoczenie obunóż bez klaśnięciem nad głową. 

8. Uczestnik kończy wykonywanie Konkurencji Sportowej „Burpees”, gdy zabraknie mu sił lub 

zakończy się czas (1 min., tj. 60 sek.). 

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

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

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

Regulaminu. 

 

§8. 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 

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”. 



4 

 

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. 

 

§9. KONKURENCJA SPORTOWA „ZWIS NA DRĄŻKU” 

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

Konkurencji Sportowej „Zwis na drążku”, zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym 

paragrafie. 

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

wyłącznie w sportowym stroju.  

3. Konkurencja Sportowa „Zwis na drążku” 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” 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”, gdy jego stopa dotknie 

podłoża. 

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

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

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

mowa w § 3 Regulaminu. 

 

§10. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Komisje Sędziowskie (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, która będzie 

zobowiązana do przeprowadzenia rywalizacji sportowych w danym Klubie. Podczas 

wykonywania przez danego Uczestnika Konkurencji Sportowej funkcję sędziego pełni jeden z 

członków danej Komisji Sędziowskiej, wybrany dowolnie spośród członków tej Komisji 

Sędziowskiej. 

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

spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem. 
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4. Konkurencję Sportową „Burpees” wygrywa w danej kategorii w danym Klubie osoba, która 

wykonała największą liczbę poprawnych powtórzeń w czasie tej Konkurencji spośród wszystkich 

Uczestników, którzy przystąpili do tej Konkurencji w danym Klubie w danej kategorii. 

5. Konkurencję Sportową „Krzesełko” wygrywa w danej kategorii w danym Klubie osoba, która 

utrzymała prawidłową postawę ciała określoną w § 8 ust. 3 Regulaminu przez najdłuższy okres 

czasu spośród wszystkich Uczestników, którzy przystąpili do tej Konkurencji w danym Klubie w 

danej kategorii. 

6. Konkurencję Sportową „Zwis na drążku” wygrywa w danej kategorii w danym Klubie osoba, 

która utrzymała prawidłową postawę ciała określoną w § 9 ust. 3 Regulaminu przez najdłuższy 

okres czasu spośród wszystkich Uczestników, którzy przystąpili do tej Konkurencji w danym 

Klubie w danej kategorii. 

7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 14 października 2020 r. 

 

§11. NAGRODY 

1. Każdy Zwycięzca (tj. jedna osoba, która zwyciężyła w danej Konkurencji Sportowej w danym 

Klubie w danej kategorii) otrzyma następujące nagrody ufundowane przez Organizatora: 

- workoplecak, 
- pendrive oraz 

- lunch box (dalej łącznie: „nagroda”). 

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 nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na osobę trzecią.  

5. Nagrody nie można zamienić na jej równowartość pieniężną. 

 

§12. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODIÓR NAGRÓD 

1. Wyniki Zawodów zostaną ogłoszone w terminie do dnia 14 października 2020 r. na oficjalnych 

stronach fanpage poszczególnych klubów Fitness Platinium 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 okresie od ogłoszenia wyników zgodnie z ustępem 1 powyżej do dnia 

28 października 2020 r. w Klubie, w którym Uczestnik zwyciężył w Zawodach w danej kategorii. 

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 
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wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy Zawodów 

z tego tytułu wobec Organizatora. 

 

§13. 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. 

§14. 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) 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 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 

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

czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu. 
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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. 

 

§15. 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. 

 

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

Zawodów w Klubie Fitness Platinium nie są zobowiązani do kontrolowania techniki 

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. 


