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Regulamin określający warunki udziału 

w VI edycji Maratonu Fitness z okazji Dnia Kobiet 

 

I. Cel Maratonu 

Maraton Fitness z okazji Dnia Kobiet to impreza sportowa promująca aktywność fizyczną oraz 

zdrowy styl życia wśród kobiet.   

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki udziału w szóstej edycji Maratonu Fitness z okazji Dnia Kobiet – 

zwanego dalej „Maratonem”. 

2. Organizatorem Maratonu jest Rzeszowski Dom Kultury – zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Tegoroczna edycja Maratonu przeprowadzona zostanie 4 marca 2023 r. w godzinach  

od 10:00 do 14:00 w 9 filiach Rzeszowskiego Domu Kultury tj.:  

- Rzeszowski Dom Kultury filia Country, ul. Herbowa 3,  

- Rzeszowski Dom Kultury filia Drabinianka, ul. Strażacka 9,  

- Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170, 

- Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina, ul. Paderewskiego 154, 

- Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście, ul. Staromiejska 43 a,  

- Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46, 

- Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja, ul. Olbrachta 120, 

- Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie, ul. Wieniawskiego 84, 

- Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca, ul. Beskidzka 6. 

4. Szczegółowy program Maratonu dostępny jest na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl oraz  

na tablicach informacyjnych znajdujących się w placówkach. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Maratonie Fitness z okazji Dnia Kobiet 

1. Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest telefoniczne zapisanie się na wydarzenie w poszczególnej 

filii Rzeszowskiego Domu Kultury. Zapisy trwają od 21 lutego do 2 marca 2023 roku. 

2. Rezerwacji miejsca oraz wszelkie informacje dotyczące Maratonu uzyskać można od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00 pod numerami telefonów:  

- filia Country – 515 409 247, 

- filia Drabinianka – 509 541 087,  

- filia Przybyszówka – 505 056 993, 

- filia Słocina – 510 355 747,  

- filia Staromieście – 515 409 262,  

- filia Staroniwa – 518 191 764, 

- filia Wilkowyja – 514 404 002, 

- filia Zalesie – 515 409 221, 

- filia Zwięczyca –  508 221 527. 

3. W Maratonie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych i osoby niepełnoletnie od 16 roku życia po przedstawieniu stosownego oświadczenia od 

rodzica lub opiekuna prawnego.  
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4. Osoba biorąca udział w wydarzeniu oświadcza, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych  

do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. Uczestnik 

nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty 

czy pogorszeniu stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług Organizatora. Wstęp na Maraton 

nie uwzględnia ubezpieczenia.  

5. Każdą kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi prowadzącemu trening.  

6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na Maraton 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom napojów.  

8. Podczas trwania Maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.  

9. Udział w Maratonie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli 

Informacyjnej.  

10. W razie rezygnacji z udziału w Maratonie, Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 

niezwłocznie Organizatora.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu z powodu niewystarczającej liczby 

Uczestników (minimalna liczba 8 osób, maksymalna liczba jest uzależniona od wielkości sali).  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu z przyczyn od niego niezależnych.  

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem. 

2. Uczestnik Maratonu, wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Organizator 

wydarzenia, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  

b) wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika - zdjęcia, filmu wykonanego 

podczas w/w wydarzenia i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo  

i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem- zdjęciem, 

filmem. 

3. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania obrazu i dźwięku podczas wydarzenia bez zgody 

Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia na Maraton bez podania przyczyny. 

5. Wizerunek Uczestników może być wykorzystywany przez Organizatora w materiałach służących 

popularyzacji Maratonu: w mediach elektronicznych, w szczególności wprowadzenie  

i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem 

sieci oraz w drukowanych materiałach promocyjnych. 

6. Zgłoszenie na Maraton uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody  

na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r.  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

7. Regulamin Maratonu dostępny jest na stronie www.rdk.rzeszow.pl 
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