
REGULAMIN  wydarzenia: Healthy Day z  Anną Lewandowską

(dalej: „Regulamin”)

§1 

1. Organizatorem głównym Wydarzenia Healthy Day z Anną Lewandowską  (zwanego dalej
Treningiem) jest Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Jaracza 42 m6, NIP: 9471923938, zwana dalej „Organizatorem”.

§2 

1. Trening odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej Atlas Arena Al.Bandurskiego 7 Łódź

2. W  Treningu może wziąć udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a w
szczególności z województwa łódzkiego. W przypadku osób nieletnich potrzebna jest
pisemna zgoda rodzica na udział w treningu. 

3. Do obowiązków Organizatora Treningu należy zapewnienie uczestnikom bezpiecznego
udziału w imprezie.

4. Uczestnik (w przypadku nieletnich rodzic) pisemnie potwierdza, iż nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningu oraz posiada ubezpieczenie NNW
(może być szkolne).

5. Uczniowie przyjeżdżają na trening grupowo- wraz z wyznaczonym przez szkołę opiekunem.

6. Udział w Treningu dla uczniów szkoły oraz opiekunów, którzy przyjdą z młodzieżą na
trening jest bezpłatny.

7. Zgłoszenie uczestników następuje poprzez przesłanie Formularza (Załącznik nr 1 do
Regulaminu) przez Szkołę na adres email: ola@karatetradycyjne.pl do dnia 30 września
2022r.

8. Szkoła wyznacza Koordynatora- osobę odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem
Treningu . 

9. Koordynator (ewentualnie opiekun) będzie obecny na Treningu i dokona rejestracji
uczestników ze swojej placówki w dniu eventu. Uczniowie zgłoszeni przez szkołę nie
rejestrują się indywidualnie.

10. Informacje nt. Treningu znajdują się na www.karatetradycyjne.pl w zakładce Aktualności.

11. Tylko osoby, które zostały zgłoszone przez Szkołę mają gwarancję uczestnictwa w
Treningu. Szkoła po wysłaniu zgłoszenia otrzyma maila potwierdzającego zgłoszenie.

12. Organizator nie zapewnia przejazdu uczestników na Treaning.

13. Pakiety treningowe będą wydawane podczas rejestracji w Atlas Arenie (przed wejściem na
Trening).

14. Na Trening należy zabrać wygodne ubranie, sportowe obuwie, ręcznik,napój.

http://www.karatetradycyjne.pl/fitness-trening
mailto:kasia@karatetradycyjne.pl


15. Organizator ma prawo zmienić program lub warunki uczestnictwa w Treningu z powodu
zaistnienia ważnych przyczyn pod względem organizacyjnym.

16. Na terenie imprezy zakazane jest spożywanie alkoholu i innych używek.

17. Zabrania się prowadzenia całościowej lub częściowej dokumentacji Treningu  w postaci
materiałów video oraz zdjęć. Organizator przewidział specjalny panel, podczas którego
uczestnicy będą mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia z prowadzącymi treningi.

18. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić
w terminie do 14 dni od ich powstania z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez
osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonaniu Treningu, których
przyczyny tkwią w sile wyższej i wyłącznym działaniu lub zaniechaniu Uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Uczestnikowi
działaniem osób trzecich, w tym innych Uczestników.

20. Szkoła wysyłając zgłoszenie oświadcza, że akceptuje warunki Regulaminu.

21. Szkoła wysyłając zgłoszenie do organizatora wypełnia załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu

22. Imienny wykaz (imię i nazwisko) Uczestników zostaje przesłany do organizatora wraz ze
zgłoszeniem. 

23. Szkoła wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o Treningu przez
Organizatora

§3

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Treningu jest 

Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi 90-252, ul.Jaracza 42 m 6.

2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla celów związanych z rejestracją Uczestników.

      Oświadczam, że akceptuję Regulamin wydarzenia „Healthy Day z Anną Lewandowską”.

Pieczątka i Podpis Dyrektora Placówki

           …..........................................



Załącznik nr 1 do Regulaminu

Nazwa, numer i adres Szkoły:..............................................................................................

Adres email Szkoły:.............................................................................................................

Imię i nazwisko Dyrektora Szkoły:......................................................................................

Imię i nazwisko Koordynatora:............................................................................................

Adres email oraz numer kontaktowy do Koordynatora:.......................................................

Ilość Uczestników z podziałem na numery klas:

…..............................

…..............................

…..............................

…..............................

Imienny wykaz Uczestników: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

…..



Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

      Oświadczam, że uczniowie (nazwa placówki)................................................................ biorący
udział w wydarzeniu „Healthy Day z Anną Lewandowską” 23 października 2022r. w Łodzi  :

1. Nie mają przeciwskazań zdrowotnych do  udziału w treningu sportowym.

2. Posiadają indywidualne lub szkolne ubezpieczenie NNW.

3. Posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w wydarzeniu.

4. Posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie ich danych osobowych
oraz udostępnienie wizerunku z treningu we wszelkich relacjach z wydarzenia.

Pieczątka i Podpis Dyrektora Placówki

…..........................................


