REGULAMIN MELVIT FIT DAY

Warunki uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez Spółkę Melvit S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Grójecka
194/91.

§1
Organizatorem warsztatów (zwanych dalej: „zajęciami”) jest Spółka Melvit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod
adresem: 02-390 WARSZAWA, ul. Grójecka 194/91 (NIP: 5222401618, REGON: 014833806, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st.
w Warszawie pod numerem KRS: 424933), zwana dalej: „Organizatorem”.

§2
Każdy z uczestników zajęć, lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika (przez co rozumie się w niniejszym
regulaminie każdą osobę, niezależnie od wieku, nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych), zobowiązany
jest do uważnego zapoznania się z niniejszym regulaminem zajęć i zaakceptować ten regulamin przed zgłoszeniem
uczestnictwa w tych zajęciach dla siebie, a w przypadku osoby niepełnoletniej – przed zgłoszeniem uczestnictwa w tych
zajęciach dla tej osoby niepełnoletniej, której jest opiekunem prawnym (np. rodzicem).

§3
Uczestnikiem zajęć może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
akceptując ten regulamin jednocześnie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i
uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osoby niepełnoletniej (przez co rozumie się w niniejszym
regulaminie każdą osobę, niezależnie od wieku, nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych) –
uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za zgodą prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej (np. rodzica), która
akceptując ten regulamin jednocześnie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych dla
tej osoby niepełnoletniej i tenże niepełnoletni uczestniczy w tych zajęciach na odpowiedzialność opiekuna prawnego.

§4
Uczestnikiem zajęć może zostać osoba, która zarejestrowała się na zajęcia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza
na stronie www.melvitfitday.pl.
§5
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu zajęć.

§6
Każdy uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do
uczestnictwa w zajęciach, którymi pozostają w szczególności:
1)

Wszelkie choroby układu krążenia,

2)

Wszelkie choroby układu oddechowego,

3)

Niedawno przebyte operacje,

Przystępując do treningu Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.
Uczestnik w trakcie zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia instruktora. W każdym przypadku, gdy instruktor
uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego
stroju, zachowania, lub z każdego innego powodu – decyzja instruktora jest nieodwołalna i ostateczna, a uczestnik ma
obowiązek podporządkować się tej decyzji.

§7
Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego niniejszym oświadcza, iż:

1) posiada wiedzę o zagrożeniach oraz istniejącym ryzyku – w tym, w szczególności o skutkach przystąpienia do
ćwiczeń: bez odpowiedniej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających, wbrew przeciwskazaniom zdrowotnym lub
zaleceniom lekarza jak również wykonywaniu ćwiczeń w sposób niewłaściwy, wbrew zaleceniom instruktora;
2) przed rozpoczęciem treningu zapozna się z planem zajęć oraz zasadami wykonywania ćwiczeń oraz, że brak jest
przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania przedstawionych ćwiczeń fizycznych;

§8
W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, w tym opisanych powyżej,
oraz ciąży – należy dostarczyć zgodę lekarza na brak przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w zajęciach.
W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować pracownika
Organizatora i instruktora zajęć.

§9
Wobec dobrowolnego charakteru uczestnictwa w zajęciach, oraz tego, że Organizator nie zna stanu zdrowia uczestnika
zajęć, a uczestnik zajęć uczestniczy w nich na własne ryzyko, Organizator odpowiada wobec uczestnika za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym przeprowadzeniem zajęć, wyłącznie gdy szkoda powstanie z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora, w tym instruktora, przy czym odpowiedzialność za szkody ogranicza
się w każdym przypadku do szkody rzeczywistej (damnum emergens). Strony wyłączają równocześnie deliktową
odpowiedzialność Organizatora, w tym instruktora, za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, które
stanowi jednocześnie niewykonanie lub nienależyte przeprowadzenie zajęć.

§ 10
Wobec indywidualnego charakteru predyspozycji każdego z uczestników do osiągania efektów z ćwiczeń fizycznych, jak
również wobec zindywidualizowanych oczekiwań każdego z uczestników w zakresie efektów uczestniczenia w
zajęciach, Organizator nie udziela także żadnej gwarancji, iż uczestnictwo w zajęciach przyniesie uczestnikowi

oczekiwane i/lub jakiekolwiek efekty w postaci np. zwiększonej sprawności fizycznej. W zakresie zobowiązań
Organizatora, w tym instruktora, pozostaje wyłącznie należyta staranność w prowadzeniu zajęć, a nie ich rezultat.

§ 11
Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przekazania dokumentu z danymi personalnymi i zdjęciem w celu weryfikacji
danych, które wskazał dokonując zapisu na zajęcia za pośrednictwem Internetu.

§ 12
Uczestnik zajęć w ich trakcie zobowiązany jest używać stroju sportowego, oraz czystego obuwia sportowego.

§ 13
Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie zajęć i szatni Organizator nie odpowiada.

§ 14
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.

§ 15
Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i/lub
marketingowych przez Organizatora, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od
Organizatora. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 I 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 16
Niniejszy regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestnika, w tym jego opiekuna prawnego w przypadku uczestnika
niepełnoletniego z momentem wyrażenia akceptacji wyrażonej w trakcie procedury zarejestrowania na zajęcia.

§ 17
Uczestnik lub w imieniu uczestnika, jego opiekun prawny, który zarejestrował się na zajęcia, może zrezygnować z
uczestnictwa w zajęciach, składając stosowne oświadczenie w terminie najpóźniej do 2 dni do planowanego
wydarzenia.
Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Organizatora drogą elektroniczną na adres: fitday@melvit.com.pl

§ 18
Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W
takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego
celem.
W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Organizatora.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Uczestnika. Wersja Regulaminu
widniejąca na stronie internetowej Organizatora zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.

