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REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W I ŻORSKIEJ KONWENCJI FITNESS  

10 kwiecień 2022 r.  

 

ORGANIZATOR  

Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Żorach, ul .  Wolności 36a; 44-240 Żory  

 

CEL 

Popularyzacja aktywnego oraz zdrowego stylu życia.  

Promocja miasta Żory.  

 

TERMIN, MIEJSCE  

Konwencja odbędzie się 10 kwietnia 2022 r.  

Miejsce Hala Widowiskowo-sportowa, ul .  Folwarecka 10, 44-240 Żory.  

 

CHARAKTER IMPREZY  

I  Żorska Konwencja Fitness to impreza jednodniowa, adresowana do 

określonej grupy uczestników. Program imprezy umożliwia czynny oraz bierny 

udział w zajęciach oraz prelekcjach według harmonogramu opracowanego 

przez Organizatora.  

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY  

8.30 – 9.30  Rejestracja wszystkich uczestników  

9.45 – 9.55  Prezentacja programu, zapowiedź gościa przez konferansjera  

9.55 – 10.35   Zumba -  Joanna Dziedzic  

10.35 – 11.05  Spotkanie z dietetykiem -  Grzegorzem Zydek  

11.10 – 12.10  Trening z QCZAJ'em  

12.20 – 13.20  Czas na rozmowy, zdjęcia i  autografy i  poczęstunek w 

strefie Fit  Baru,    prezentacja punktów wystawienniczych  

13.20 – 14.45  Animal Flow – nowa forma treningu -   Marta Sikora  

 

RODZAJE BILETÓW  

W sprzedaży będą dostępne dwa rodzaje biletów  
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ACTIVE jest to bi let imienny (tylko konkretna osoba może wykorzystać bilet);  

upoważnia do wstępu jednej osoby w dniu imprezy oraz gwarantuje:  

udział (czynny i  b ierny) we wszystkich warsztatach, zajęciach treningowych,  

otrzymanie pamiątkowego gadżetu,  

poczęstunek w strefie Fit  Baru, wodę mineralną,  

zdjęcia i  autografy z Gwiazdami.  

FAN jest to bilet na okaziciela  (bilet może wykorzystać dowolna osoba);  

      upoważnia do wstępu jednej osoby w dniu imprezy oraz gwarantuje:  

bierny udział w programie konwencj i,  

zdjęcia i  autografy z Gwiazdami.  

2. Organizator ustala l imit uczestników:  

300 szt.  ACTIVE,  

200 szt.  FAN.  

Cena biletu  

ACTIVE: 77,00 brutto  

FAN :  21,00 brutto   

  

REJESTRACJA SYSTEMOWA  

System rejestracji  i  u iszczania opłat odbywa się za pośrednictwem systemu 

elektronicznego dostarczonego i  obsługiwanego przez f irmę EventLabs Sp. z 

o.o. z  s iedzibą w Warszawie pod adresem www.mosir.zory.pl  od dnia 

11.03.2022  do dnia 06.04.2022r.  

Nabycie biletu i  rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją warunków:  

a) Regulaminu Uczestnictwa w I Żorskiej Konwencji  F itness,  

b) Regulaminu Korzystania z Evenea https://evenea.pl/pl/regulamin  

 

REJESTRACJA W DNIU IMPREZY  

1.  Rejestracja wszystkich uczestników odbędzie się 10.04.2022 roku w 

Biurze Imprezy  

w godzinach od 8.30 do 9.30.  

2.  Wstęp na imprezę będzie możliwy po sprawdzeniu biletu i  kodu 

kreskowego przez organizatora.  

3.  Posiadacze biletów otrzymają odpowiednie opaski uprawniające do 

przebywania na terenie imprezy.  

http://www.mosir.zory.pl/
https://evenea.pl/pl/regulamin
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4.  Posiadacze biletów ACTIVE otrzymają pamiątkowy pakiet konwencyjny.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

Uczestnikiem konwencji  przy zakupie biletu ACTIVE może być osoba nie 

mająca przeciwskazań, która w dniu zapisów ma ukończony 16 rok życia.  

Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konwencji  jest dokonanie rejestracj i  w 

systemie oraz zakup biletu.  

Od uczestników niepełnoletnich, którzy zakupil i  bi let ACTIVE wymagany jest 

obowiązkowo w formie papierowej załącznik nr 1 i  załącznik nr 2 który należy 

złożyć w Biurze Imprezy w dniu 10.04.2022r.  

Wymagane posiadanie maty treningowej, stroju oraz obuwia sportowego.  

 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE  

Przebywać w  miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą osoby, które 

dokonały zakupu biletu i  przeszły system rejestracyjny.  

Organizator dysponuje własną służbą techniczno-organizacyjną, obsługą 

informacyjną, medyczną: służby legitymują się identyfikatorem.  

Służby  techniczno-organizacyjne są zobowiązane do usunięcia z imprezy osób 

nietrzeźwych i  zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeśl i  

podjęte działania są nieskuteczne, s łużby występują o pomoc do Policj i .  W 

razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy 

zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych 

dyżurujących na terenie imprezy.  

Wszystkie problemy i  zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać 

do punktu informacyjnego imprezy.  

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych 

uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i  instalacji  technicznych 

oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i  do przestrzegania 

zasad niniejszego Regulaminu.  

Dzierżawcy poszczególnych stoisk rekreacyjnych, gastronomicznych posiadają 

pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i  

bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i  wszelkich urządzeń podczas wyżej 

wymienionej imprezy, stosując się do postanowień Regulaminu.  
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i  porządku na imprezie ponoszą 

odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa 

administracyjnego i  cywilnego.  

Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.  

Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie 

stosującą się do powyższego Regulaminu, osobom takim nie przysługuje 

prawo żądania zwrotu kosztów biletu, ani  żadnych innych kosztów.  

 

UTRWALENIE PRZEBIEGU IMPREZY  

Organizator utrwala przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz  

i  dźwięk.  

Materiały zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą stanowić dowody  

w postępowaniu.  

Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali  także dziennikarze 

oraz reporterzy.  

Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu 

społecznościowym oraz na stronie internetowej, materiałach promocyjnych 

oraz reklamowych organizatora, a także w mediach lokalnych; prasa, radio, 

telewizja,  

Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach 

promocyjnych  

i  kulturalnych,  

Zdjęcia oraz nagrania obejmować będą większe skupisko ludzi ,  stanowiące 

jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 

impreza.  

Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach 

opisanych w art. 81 ust. 2 (Dz.U. 2021 poz. 1062) Ustawa o Prawie Autorskim 

i  Prawach Pokrewnych.  

Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego 

wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego  

i  Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
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f izycznych  

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 celach promocyjnych.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem I Żorskiej 

Konwencji  F itness, Regulaminem Korzystania z Evenea.  

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą 

uczestnictwa oraz Klauzulą Informacyjną dot. Covid 19 zawartą w niniejszym 

regulaminie.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub 

zagubione na terenie obiektu. Dla posiadaczy bi letu ACTIVE organizator 

zapewnia depozyt rzeczy wartościowych.  

Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w 

gesti i  startujących osób.  

Dla posiadaczy biletu ACTIVE, Organizator zapewnia poczęstunek na terenie 

obiektu.  

Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje  w 

gesti i  osób biorącej udział w zajęciach. Zajęcia odbędą się zgodnie z 

aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia  

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii .  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID  

Każda osoba biorąca udział w imprezie jest świadoma stopnia ponoszonego 

ryzyka, jeżeli  chodzi o  zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz innymi 

pochodnymi, podczas udziału I  Konwencji  Fitness i  godzi s ię z możliwością 

zarażenia s ię  ww. wirusem w  trakcie uczestnictwa w zajęciach, pomimo 

wprowadzania reżimu sanitarnego, przestrzegania odpowiednich procedur, 

wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i  regulaminu, przez 

osoby pracujące podczas imprezy.  
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Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku uczestnictwa w 

zajęciach nie będzie przez niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia 

jakichkolwiek pretensji  i  roszczeń wobec organizatora.  

Każdy uczestnik imprezy oraz osoby pozostające z nim we  wspólnym 

gospodarstwie domowym nie mogą przebywać na kwarantannie ani nie mogą 

być zarządzone w  stosunku do nich żadne inne środki związane z  COVID-19 

oraz nie mogą mieć kontaktu z taką osobą.  

Każdy uczestnik zobowiązuję się, że w przypadku gdy uzyska informację o 

objęciu tych osób kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19 do 

nieuczestniczenia w imprezie. Każdy uczestnik bierze  na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności 

za wynikłe wskutek niewykonania przez uczestnika zobowiązań, szkody 

poniesione przez Miejsk i  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Żorach lub osoby 

trzecie.  

Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego 

zdrowia podczas zajęć.  

W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza 

będzie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji  

przepisy sanitarno-epidemiologiczne.  

Organizator zobowiązuje się do:  

zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji  rąk,  

Uczestnicy zobowiązani są do:  

przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym 

w szczególności do częstej dezynfekcj i  rąk, zachowania dystansu 

społecznego.  

 

KLAUZALA INFORMACYJNA:  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób 

f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,  informujemy, iż:  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek 

Sportu i  Rekreacj i   
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w Żorach, ul .  Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest 

możliwy także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail):  mosir@mosir.zory.pl  

2.  W Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji  w Żorach jest wyznaczona 

osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych -  Aleksandra Cnota-

Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy 

za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl  

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej 

zgody, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 l it .  a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 

UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach 

promocyjnych oraz udokumentowania uczestnictwa w imprezach 

organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Żorach.  

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działających na z lecenie  organów władzy publicznej,  w zakresie i  w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 

administratorami przetwarzają jego dane osobowe,  

c)  podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie 

jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.  

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji  celów określonych w pkt. 3 lecz nie krócej niż przez okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji  lub innych przepisach prawa.  

6.  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii ,  

b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c)  do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie 

art. 17 oraz  art . 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach 

opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych,  

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

mailto:iod@eduodo.pl
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g)  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

W celu skorzystania oraz uzyskania informacj i  dotyczących praw określonych 

powyżej (l it .  a-g) należy  skontaktować się z Administratorami lub z 

Inspektorem Danych Osobowych.  

7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul .  Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia 

udziału w imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i  

Rekreacji  w Żorach.  

9.  Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  

nie będą profi lowane.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji  międzynarodowej.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA COVID 19  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,  informuję,  iż:  

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejski Ośrodek Sportu i  

Rekreacji  w  Żorach, ul.  Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z 

administratorami jest możliwy także za  pomocą adresów mailowych: 

mosir@mosir.zory.pl   

W Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji  w Żorach jest wyznaczona osoba 

nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych -  Aleksandra Cnota-
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Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy 

za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl  

Pani/Pana dane osobowe imię, nazwisko, numer telefonu, przetwarzane będą 

w celach  ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie 

art. 6 ust. 1 l it .  d RODO  -  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 

żywotnych interesów osoby, której dane  dotyczą lub innej osoby f izycznej 

oraz art. 9 ust . 2 l it .  i  RODO -  przetwarzanie jest  niezbędne ze 

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

 publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami,  wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  

rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi 

sytuacji  kryzysowych.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej 

oraz  podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy  publicznej,  w zakresie i  w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie  obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor 

Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-  Epidemiologiczna Województwa 

Śląskiego.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 dni.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub 

organizacji   międzynarodowych.  

Ma Pani/Pan prawo żądania:  

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii ,   

do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 

RODO,  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych 

w art. 21 RODO,  

do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art . 20 RODO, prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego,  W celu skorzystania oraz uzyskania 

informacji  dotyczących praw określonych powyżej (l it .  a-f ) należy 

skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
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Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony 

Danych  Osobowych, ul .  Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o 

ochronie danych osobowych, a  od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z  przetwarzaniem 

danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Wypełnienie oświadczenia jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego 

Inspektora  Sanitarnego.  

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie 

będą  profilowane.  

 

Organizator MOSiR Żory  

 


