
Regulamin Akcji
„Metamorfoza z FitGym  2

- nowe JA”

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem akcji 'Metamorfoza z FitGym 2'
(zwanej dalej "Akcją").
2.Organizatorem Akcji jest FitGym należący do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w
Lublinie z siedzibą pod adresem: ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, zwaną dalej „Organizatorem”.
3.Przyjmowanie zgłoszeń do Akcji będzie trwać od 25.03.2022 r. od godz. 0:00 roku do 15.04.2022 r.
godz. 23:59 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mosir  .  lublin.pl   .
4.Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wybrane 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn), które w okresie maj
–  lipiec  2022  r.  udział  w  Akcji  pod  opieką  Trenerów  Prowadzących  (zwanych  dalej  "Trenerami")
FitGym, która będzie polegała na realizacji indywidualnego planu treningowego poprzez systematyczne
(nie mniej niż 3 w okresie tygodnia) treningi personalne na siłowni FitGym pod opieką Trenerów.
5.Celem  Akcji  jest  promocja  zdrowego  stylu  życia  poprzez  prezentację  efektów  związanych
z systematyczną aktywnością fizyczną.

§2 Uczestnictwo w Akcji

1.Uczestnikiem  Akcji  może  być  osoba  pełnoletnia,  która  nie  ma  przeciwwskazań  zdrowotnych
do udziału w niej, która prześle swój formularz zgłoszeniowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.Akcja przeznaczona jest dla osób, które nie są klientami siłowni FitGym.

§3 Zasady uczestnictwa w Akcji

1.Aby  wziąć  udział  w  Akcji  należy  przesłać  formularz  zgłoszeniowy  online  dostępny  na  stronie
internetowej www.mosir.lublin.pl w terminie do 15.04.2022 r. do godz. 23:59.
2.Zgłoszenie powinno zawierać informacje dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, wiek,
wagę,  wzrost  oraz  informację  dotyczącą  dotychczas  wykonywanych  treningów  i  opis  rodzajów
aktywności  w  przypadku  ich  wykonywania,  krótkie  uzasadnienie  „dlaczego  chcesz  wziąć  udział  w
Akcji?”. Do zgłoszenia należy załączyć 2 zdjęcia sylwetki (przód i tył).
3.Niekompletne  zgłoszenia  nie  będą  brane  pod  uwagę.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  danych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z kandydatem w
celu ich wyjaśnienia.
4.Zgłoszenie do Akcji oznacza akceptację przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, który
jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Akcji.
5.Zgłaszając się do Akcji kandydat akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wyboru jego
kandydatury,  będzie on uczestniczył  w treningach fizycznych oraz oświadcza,  że jego stan zdrowia
pozwala  na  aktywność  fizyczną  o  przeciętnym  natężeniu.  W  przypadku  gdy  w trakcie  treningów
uczestnik odniesie kontuzję bądź jakikolwiek uraz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym
trenera,  jak  również  o  wszelkich  innych  sytuacjach  które  mogą  uniemożliwiać  mu  normalne
uczestnictwo w treningach.

§4 Zasady Akcji

1.Kandydatury  będą  oceniane  przez  Komisję  w  skład,  której  wejdą  Trenerzy  i  przedstawiciele
Organizatora (zwana dalej ”Komisją”).
2.Wybór  osób  (kobiety  i  mężczyzny)  do  uczestnictwa  w  Akcji  nastąpi  po  analizie  wszystkich
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otrzymanych zgłoszeń zgodnie z procedurą określoną w §5.
3.Akcja będzie trwała do lipca 2022 i  w tym czasie Uczestnik pod opieką Trenera będzie odbywał
indywidualne treningi na siłowni w harmonogramie ustalonym z Trenerem. Uczestnik jest zobowiązany
do wykonania co najmniej 3 treningów w tygodniu na siłowni FitGym zgodnie z harmonogramem i
stosowania się do wszystkich zaleceń swojego Trenera.
4.Uczestnik w czasie trwania akcji ma prawo do nieograniczonego korzystania z siłowni Fit Gym w
miarę  swoich  możliwości  fizycznych.  W  przypadku  wykonywania  dodatkowych  treningów,
każdorazowo zobowiązany jest skonsultować ich wykonanie z Trenerem.
5.Pomiary  efektów  będę  sukcesywnie  utrwalane,  a  materiały  foto/video,  pozostają  własnością
Organizatora.
6.Po zakończeniu Akcji Trenerzy wraz z Organizatorem wskażą 2 Zwycięzców Akcji – 1 kobietę i 1
mężczyznę. Zwycięzcy otrzymają karnet roczny open na siłownię FitGym w Lublinie pod warunkiem
ukończenia akcji i spełniania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7.Przy  wyborze  Zwycięzców  brany  będzie  pod  uwagę  efekt  metamorfozy,  zaangażowanie  i  ilość
wykonanej pracy przez Uczestnika.
8.Uczestnik  Konkursu  przyjmuje  do  wiadomości  i  akceptuje,  że  uczestnictwo  w  akcji  jest
równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na wykonywanie przez Organizatora fotografii i innych
dokumentujących  przebieg  metamorfozy,  które  mogą  być  umieszczane  w  środkach  masowego
przekazu. W związku z powyższym Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie
jego wizerunku w trakcie  akcji  pn.  „Metamorfoza z  FitGym 2” w tym do celów marketingowych,
wykorzystywania  ich  w  ewentualnych  materiałach  promocyjnych,  referencyjnych,  naukowych  czy
edukacyjnych  w  tym  publikowanych  także  na  stronie  internetowej  i  mediach  społecznościowych
Organizatora.
9.Uczestnik  zobowiązuje  się  do  uczestnictwa  w  przewidzianych  zajęciach  zgodnie  z  ustalonych
harmonogramem, a także dokonywanych pomiarów ciała, nie częściej niż co 10 dni w czasie trwania
konkursu.  Wycofanie  się  bądź rezygnacja  uczestnika w trakcie  trwania okresu świadczonych zajęć i
zabiegów powoduje  obciążenie  go kosztami już odbytych treningów – chyba,  że nastąpi w wyniku
kontuzji, urazu bądź innej losowej okoliczności której nie można było przewidzieć.
10.Organizator zachowuje prawo do wyłonienia osób rezerwowych.
11.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wręczenia  dodatkowych  nagród  i  wyróżnień  w  ramach
prowadzonej Akcji.

§5  Zakwalifikowanie do Akcji

1.Wybór osób zakwalifikowanych do Akcji zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
- Etap I: analiza nadesłanych zgłoszeń i wybór kandydatów do udziału w Akcji przez Komisję w liczbie
uzależnionej od ilości zgłoszeń, jednak nie większej niż 8 osób (4 kobiety i 4 mężczyzn);
-  Etap  IIa:  wybór  2  kobiet  w  formie  głosowania  za  pośrednictwem  profilu  FitGym  na  stronie
facebook.com, które wezmą udział w Akcji,
-  Etap IIb:  wybór 2  mężczyzn w formie  głosowania za pośrednictwem profilu FitGym na stronie
facebook.com, którzy wezmą udział w Akcji,
2.Osoby, które nie przejdą do II etapu automatycznie zostają dodane na listę osób rezerwowych do
udziału w Akcji.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 1 osoby w Etapie IIa i IIb w przypadku otrzymania
małej liczby zgłoszeń.
4.Wybór osób zakwalifikowanych do Akcji zostaną ogłoszone do dnia 30.04.2022 r.
5.Uczestnik  zostanie  poinformowany  o  zakwalifikowaniu  telefonicznie.  Informacja  o  wyborze
uczestników zostanie opublikowana także w social mediach Organizatora.
6.Uczestnik ma 1 dzień na potwierdzenie przystąpienia do konkursu. W przypadku nie potwierdzenia
przystąpienia do konkursu Organizator skontaktuje się z osobą z listy rezerwowej.
7.Nie jest możliwa zamiana  uczestnictwa na ekwiwalent pieniężny.
8.



§ 6 Wizerunek

Uczestnik  upoważnia  Organizatora  do  nieodpłatnego  wykorzystania  jego  utrwalonego  wizerunku
w następujących formach:
a)utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b)udostępnianie  sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii,  na  której  utrwalono
wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału
w imprezie,
c)wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d)zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e)publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
f)zamieszczanie  i  publikowanie  w  prasie,  na  stronach  internetowych,  w  tym  na  portalach
społecznościowych, na plakatach i bilbordach,
g)emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h)publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w metamorfozie w postaci zdjęć z treningu,
i)publikowanie  przez  Organizatorów,  sponsorów oraz oficjalnych partnerów utrwalonego w formie
fotografii  lub  zapisu  wizerunku  w  relacjach  z  Konkursu,  a  także  we  wszelkich  materiałach
promocyjnych  siłowni  FitGym,  w  tym  zamieszczonych  na  stronach  internetowych,  w  mediach  i
mediach społecznościowych.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji
"Bystrzyca" Sp. z o.o. w Lublinie z siedzibą przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin.
2.Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia
promocji (w zakresie wizerunku) Akcji, w tym przyznania nagrody.
3.Dane  osobowe Uczestników będą  wykorzystywane  i  przetwarzane  przez  Organizatora  zgodnie  z
zasadami określonymi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4.Uczestnik ma prawo wglądu do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub
ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  usunięcia  danych  o  ile
pozwalają  na  to  przepisy  prawa  a  także  przenoszenia  danych;  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej  cofnięciem jeżeli  przetwarzanie  odbywa się  na  podstawie  zgody  na  przetwarzanie  danych
zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); do wniesienia skargi do
organu  nadzorczego,  w  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r..  Organizator
oświadcza, że dane nie będą podlegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
5.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie  lub brak zgody na przetwarzanie,  ze  względów organizacyjnych,  uniemożliwia  udział  w
Akcji.
6.Dane  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  czasie  trwania  Akcji,  a  następnie  zostaną  usunięte  lub
zanonimizowane

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Akcji.
2.Ostateczna  i  wiążąca  interpretacja  zapisów niniejszego Regulaminu  przysługuje  Organizatorowi  -
pytania odnośnie Regulaminu należy kierować mailowo na adres: metamorfozy@mosir.lublin.pl
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji bez podawania przyczyn.
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