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REGULAMIN  

Fit Sport Natura 

 

I. Organizator 

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

 

II. Cel 

1. Popularyzacja aktywnego oraz zdrowego stylu życia. 

2. Atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. 

 

III. Termin, godzina 

1. Terminy: lipiec: 1, 8, 15, 22, 29 

2. Godz. 19 30 

 

IV. Miejsce 

1. Miejsce: Park Cegielnia, ul. Folwarecka, Żory lub w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych 

namiot lodowiska.  

 

V. Charakter imprezy 

Fit Sport Natura to bezpłatne, cykliczne zajęcia fitness prowadzone przez instruktora według 

opracowanego programu. Zajęcia odbywają się w terenie i  adresowane są do osób lubiących aktywność 

fizyczną.  

VI. Zgłoszenia 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez dokonanie rejestracji w systemie na stronie  www.mosir.zory.pl 

Limit uczestników 150 os na każde zajęcia. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

VII. Warunki uczestnictwa 

Osoby pełnoletnie:  

1. Uczestnikiem zajęć może być osoba która: 

a) dokonała rejestracji w systemie na stronie www.mosir.zory.pl 

Formularz zgłoszeniowy zawiera: 

- imię i nazwisko uczestnika,  

- oświadczenie osoby zgłaszającej potwierdzające zapoznania się z regulaminem zajęciach 

i akceptacją jego treści, braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach, informację o przetwarzaniu 

danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 

 

2. Osoby niepełnoletnie: 

a) wymagany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego, 

który należy dostarczyć organizatorowi przed rozpoczęciem zajęć; obowiązuje druk Organizatora - 

do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl   

   Formularz zgłoszeniowy zawiera: 

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 

- numer telefonu kontaktowego, 

- imię i nazwisko dziecka, 

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem i akceptacją 

jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach, informację o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 

imprezy, 

b) dzieci w wieku do 13 lat obowiązkowa obecność rodzica lub opiekuna prawnego zarówno podczas 

weryfikacji jak i w trwania zajęć, 

 

VIII. Utrwalanie przebiegu imprezy 

1. Organizator utrwala przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

2. 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,  

3. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych,  

4. Zdjęcia oraz nagrania obejmować będą większe skupisko ludzi, stanowiące jedynie szczegół całości 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

5. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 

Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.  

http://www.mosir.zory.pl/
http://www.mosir.zory.pl/
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6. 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 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), w celach promocyjnych.  

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą w punkcie  

  X niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie zajęć.  

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii osób biorącej 

 udział w zajęciach. 

4. Zajęcia odbędą się zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia  

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

5. Dla uczestników zajęć Organizator przewiduje konkurs z nagrodami. 
 

 

Organizator MOSiR Żory 


