REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGACH Z CYKLU „AKTYWNA MALTA”

1. Organizator
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu sportowym „AKTYWNA
MALTA” zwanym dalej „Eventem”.
2. Organizatorem Eventu jest firma UWI Inwestycje S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 18.
2. Cel
1. Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Poznania.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
3. Promocja terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu.

2. Termin i miejsce
1. Event odbędzie się w formule ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ul. Wiankowej w Poznaniu, w
okolicy plaży głównej nad Jeziorem Maltańskim w następujących terminach:
• 26 czerwca 2021
• 3 lipca 2021
• 10 lipca 2021
• 17 lipca 2021
• 24 lipca 2021
• 31 lipca 2021
• 7 sierpnia 2021
• 14 sierpnia 2021
• 21 sierpnia 2021
• 28 sierpnia 2021
3. Każdy z Eventów rozpoczyna się o godzinie 11:00.
4. Aktualny harmonogram treningów w ramach Eventu dostępny jest na stronie
www.aktywnamalta.pl
3. Warunki uczestnictwa
1. Treningi realizowane w ramach Eventu są bezpłatne.
2. W ramach Eventu uczestnicy mogą wziąć udział w jednym z pięciu treningów:
• bieganie
• nordic walking
• street workout
• zajęcia dla mam z małymi dziećmi w wózkach
• ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4-10 lat
3. Uczestnikiem Eventu może być osoba w każdym wieku. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą
uczestniczyć pod opieką prawnego opiekuna.
4. Rejestracja uczestnictwa w Evencie nie jest obowiązkowa.
a. Uczestnik może dokonać rejestracji przez formularz zgłoszeniowy przekazany
Organizatorowi za pośrednictwem systemu rejestracyjnego online. Formularz
rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej www.aktywnamalta.pl.

b. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają od organizatora upominek.
c. Organizator może odmówić rejestracji lub uzależnić rejestrację danej osoby od
dodatkowej weryfikacji, udzielenia dodatkowej zgody na wykorzystanie danych lub od
określonego terminu zgłoszenia.
d. W przypadku dokonywania rejestracji dla więcej niż jednej osoby, osoba dokonująca
rejestracji powinna dokonać odrębnych zgłoszeń dla każdej z nich (z odrębnym
kontem/adresem e-mail dla każdej osoby rejestrowanej na Event).
5. Na adres e-mail Uczestnika będą przesyłane informacje i oświadczenia związane z uczestnictwem w
Evencie. Oświadczenie przesłane na taki adres uznaje się za doręczone Uczestnikowi, który został
zarejestrowany z wykorzystaniem danego adresu. Zmiana adresu wymaga powiadomienia
Organizatora.
6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), c) i f) 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 danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. w celu
przeprowadzenia „Aktywna Malta”, w szczególności: przygotowania, realizacji Biegu oraz ogłoszenia
wyników zawodów i informowania o ich przebiegu Biegu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO), ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 4 celów przetwarzania.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email na uwi@uwi.com.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu
zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się Uczestnika z
Organizatorem. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).
10. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane.
3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników
1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w harmonogramie treningów, odwoływania
poszczególnych treningów i przesuwania zajęć na inny termin.
2. Przebieg Eventu będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video, w tym
może być transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet).
3. Uczestnictwo w Evencie jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte
indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo
udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób
mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz przedstawicieli prasy w celach

informacyjnych i promocyjnych związanych z Eventem, innymi Eventami i działalnością
Organizatora, patronów i partnerów Eventu (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę
elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej).
4. Organizator przyjmuje, że Uczestnik biorący udział w Evencie, akceptuje możliwość
wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika Eventu. Jeżeli z jakichkolwiek
powodów Uczestnik nie akceptuje konkretnego wykorzystania swojego wizerunku jw.,
powiadomi o tym Organizatora, który zobowiązany jest wtedy do niezwłocznego wstrzymania
danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej niż zgoda podstawie legalizującej.
5. Jeżeli w związku z rejestracją na Event, uczestnictwem lub korzystaniem z usług związanych z
Eventem, Uczestnik przekaże Organizatorowi jakiekolwiek materiały np. rzeczy, biogramy,
fotografie, grafiki lub nagrania w celu ich wykorzystania lub udostępnienia w związku z danym
uczestnictwem, przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie – Organizatora oraz
patronów i partnerów Eventu – do ich wykorzystania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w
tym w ramach serwisów informujących o Evencie i utrwalania lub monitoringu przebiegu
Eventu jw. Uczestnik gwarantuje, iż wykorzystanie tych materiałów jw. nie naruszy
jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Ograniczenia ze względu na pandemię COVID-19
1. W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników Eventu przed możliwością zakażenia
się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z
reżimem sanitarnym, Organizator wprowadza niniejsze ograniczenia:
• Udział w Evencie jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie
zdrowia.
• Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
• jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie;
• przebywa na kwarantannie;
• jest pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Wzór oświadczenia przesyłany jest uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji. W
dniu Eventu, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze.
Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren
Eventu. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
3. Możliwe jest samodzielne wydrukowanie formularza oświadczenia, lecz należy je wypełnić i podpisać
w obecności obsługi Eventu przed wejściem na jego teren.
4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren Eventu osobom,
u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu,
złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
5. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie Eventu,
w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych (do ustalenia), a także do
wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
5. Postanowienia końcowe i reklamacje

a. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub
harmonogramu/agendy Eventu w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej Event lub w
przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników. W powyższych przypadkach
Organizator nie odpowiada za szkody uczestników wynikające z odwołania lub zmian terminów Eventu
w tym za koszty związane z transportem.
b. Wszelkie reklamacje związane z realizacją praw Uczestników związanych z uczestnictwem w Evencie
mogą być zgłaszane Organizatorowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
uwi@uwi.com.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Eventu, nie później jednak niż 3 dni od
wystąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
c. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony pierwotnie
uczestnikom, w miarę możliwości z 7 - dniowym wyprzedzeniem.

