
REGULAMIN  
„Spalaj kalorie i świętuj z nami Urodziny Miasta” 

 
I. Organizatorzy: 
a) Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a. 
b) Decathlon Żory 
 
II. Cel imprezy: 
a) uatrakcyjnienie obchodów „Urodzin Miasta”, 
b) popularyzacja i upowszechnianie fitnessu jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
 
III. Termin i miejsce: 
01.03.2020, Hala Sportowa, ul. Folwarecka 10. 
 
IV. Kategoria wiekowa: 
Impreza przewidziana jest dla młodzieży oraz osób dorosłych. 
 
V. Zgłoszenia: 
a) początek imprezy godz. 17.30 planowane zakończenia ok. godz. 19.00. 
b) rejestracja uczestników od godz. 17.20 
 

VI. Warunki uczestnictwa: 
1. Osoby niepełnoletnie. 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 
Oświadczenia (załącznik nr 1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
b) numer telefonu kontaktowego, 
c) imię i nazwisko dziecka, 
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem 
imprezy i akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w imprezie, informację 
o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych 
z organizacją i promocją imprezy. 
 

2. Osoby pełnoletnie. 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 
wypełnionego Oświadczenia (załącznik nr 2). 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko uczestnika, 
d) oświadczenie potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem imprezy i akceptacją jego treści, 
braku przeciwwskazań do udziału w imprezie, informację o przetwarzaniu danych osobowych 
oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 
 

VII. Sposób przeprowadzenia imprezy: 
Impreza zostanie przeprowadzona wg przygotowanego harmonogramu, na który będą się 
składać zajęcia taneczno-ruchowe oraz trening wzmacniający. 



 
VIII. Nagrody: 
Podczas imprezy dla uczestników zajęć odbędzie się konkurs z upominkami dla uczestników. 
 
IX. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
2. Organizator zapewnia instruktorów, obsługę medyczną. 
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu. 
5. Podczas trwania imprezy obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach nie 
ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 
7. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego. 
 
  
 
Organizator 
MOSiR Żory 


