REGULAMIN ZAJĘĆ NA OBOZIE TRIATHLONOWYM
23.02 – 1.03. 2016, Las Playitas, Fuerteventura

1. Organizatorem zajęć sportowych i teoretycznych w trakcie obozu triathlonowego
organizowanego w dn. 23.02-01.03.2016 r. w ośrodku Las Playitas na wyspie Fuerteventura
jest TRINERGY z siedzibą w Warszawie, ul. Smoleńskiego 16A/12 zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Zajęcia sportowe i teoretyczne organizowane są na terenie ośrodka Playitas w Tuineje na
wyspie Fuerteventura oraz na trasach biegowych i kolarskich na terenie wyspy.
3. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie uczestnicy obozu, którzy wykupili pełny pakiet - dla
osoby trenującej.
4. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Harmonogram stanowi załącznik niniejszego
regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych, w przypadkach uzasadnionych dostosowaniem treningów do
potrzeb zawodników i gdy przeprowadzenie zajęć będzie niemożliwe z powodów
niezależnych od Organizatora. Organizator zobowiązuje się do jak najszybszego
poinformowania uczestników o zaistniałych zmianach.
6. Uczestnicy mają prawo do pełnego wykorzystania programu obozu i uczestnictwa we
wszystkich zajęciach i konsultacjach przewidzianych w harmonogramie.
7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda opiekuna
prawnego.
8. Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w grupach, do których zostali
zakwalifikowani na początku obozu. Zmiana grupy może nastąpić wyłącznie za zgodą
Organizatora.
9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu dnia oraz do przybycia 10
minut przed rozpoczęciem wszystkich zajęć.

10. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stroju sportowego odpowiedniego do rodzaju zajęć.
11. Uczestnicy deklarują, że są zdrowi i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do uprawiania
sportów wytrzymałościowych.
12. Uczestnicy zajęć biorą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo podczas zajęć.
13. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym
przepisom bezpieczeństwa w trakcie zajęć w wodzie, podczas treningów biegowych, a w
przypadku treningów kolarskich, dodatkowo, przepisom ruchu drogowego.
14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących w miejscach
prowadzenia zajęć oraz do wykonywania poleceń trenerów TRINERGY.
15. Obowiązkiem uczestnika jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania
zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych
ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
16. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie
zdjęć lub zapisu wideo w trakcie zajęć oraz udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie
go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności do zamieszczania i publikowania na
stronach internetowych, materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora.
17. Uczestnik zajęć wyraża/nie wyraża* zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach: związanych z działalnością
firmy lub promocji działalności prowadzonej przez Organizatora.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin

………………………………………………
Data i podpis uczestnika

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w treningach sportów
wytrzymałościowych i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania do uczestnictwa. W zajęciach
biorę udział na własną odpowiedzialność.

………………………………………………
Data i podpis uczestnika
*Niepotrzebne skreślić.

