
REGULAMIN zawodów fitness „ChodaGAMES”

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem zawodów pn.: „ChodaGAMES” (zwanych dalej: „Zawodami”), które będą

odbywać się w miejscu: Centrum Targowo – Konferencyjne Ptak Warsaw Expo w dniach 24-
26.05.2019 r. w ramach wydarzenia pn.: „Go Active Show” (zwanego dalej: „Wydarzeniem”)
jest Spółka „BEBIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska
7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) kierowany jest i obowiązujące wszystkie
osoby (zwane dalej: „Uczestnikami”), które podczas Wydarzenia będą przebywały w miejscu,
gdzie będą odbywały się Zawody, a w szczególności: osoby biorące czynny udział w tych
Zawodach (zwane dalej: „Zawodnikami”). Każda osoba (czyli: Uczestnik) przebywająca na
tym terenie Zawodów obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się Uczestników, w tym w
szczególności postanowienia ustalające: 

a) Warunki i zasady udziału w Zawodach; 
b) Obowiązki i uprawnienia Uczestników, w tym Zawodników;
c) Zasady i warunki odpowiedzialności Uczestników, w tym Zawodników, za
zachowanie niezgodne z Regulaminem.

4. Celem Zawodów jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, popularyzowanie
amatorskiego uprawiania sportu, w szczególności w zakresie ćwiczeń fitness, a także
integracja osób, które aktywnie i sportowo spędzają wolny czas. 

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa w Zawodach.
1. Warunkiem udziału w Zawodach jest łączne spełnienie wymagań opisanych w poniższych ust.

2-5 tego paragrafu.
2. W dniu zawodów Zawodnik musi mieć ukończone 18 lat, z tym jednak zastrzeżeniem, że do

udziału w Zawodach może być dopuszczony Zawodnik, który w dniu zawodów ma ukończone
16 lat, a który jednocześnie przedłożył stosowne oświadczenie rodziców lub opiekunów
prawnych o zgodzie na udział w tychże Zawodach oraz pozostałe wymagane oświadczenia
oraz zgody.

3. Zawodnik jest zobowiązany do łącznego dokonania następujących czynności:
a) Zgłosił swój udział w Zawodach poprzez wypełnienie stosowanego formularza

zgłoszeniowego udostępnionego na stronie: chodagames.pl, względnie w biurze
Zawodów (najpóźniej do godziny przed startem w dniu Zawodów tylko w biurze
Zawodów);

b) Noszenia otrzymanego od Organizatora numeru startowego umieszczonego w
widocznym miejscu;

c) Noszenia otrzymanego od Organizatora urządzenia rejestrującego czas (tj. chipa), a
po Zawodach zwrócenie go Organizatorowi.

4. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane i oświadczenia Zawodnika:
a) Imię i Nazwisko;
b) numer PESEL;
c) adres do doręczeń;
d) wypełnione i podpisane własnoręcznie (pełne imię i nazwisko) oświadczenie o stanie

zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w Zawodach;
e) wypełnione i podpisane własnoręcznie (pełne imię i nazwisko) oświadczenie o

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i wskazane w
formularzu tego oświadczenia inne podmioty;

f) wypełnione i podpisane własnoręcznie (pełne imię i nazwisko) oświadczenie o
potwierdzeniu świadomości ryzyka oraz konieczności właściwego postępowania;

g) w przypadku Zawodników, którzy w dniu Zawodów ukończyli lat 16, a nie ukończyli 18
roku życia - wypełnione i podpisane własnoręcznie (pełne imię i nazwisko)
oświadczenie przez rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na udział
małoletniego Zawodnika w Zawodach oraz oświadczenia określone w pkt. c), d) i e)
niniejszego ustępu.

5. Na żądanie Organizatora (w tym osoby porządkowej, sędziego, pracownika biura Zawodów
lub inną wyznaczoną przez Organizatora) Zawodnik jest obowiązany przedstawić dowód
spełnienia warunków określonych w ust.  2-4 (powyżej) niniejszego paragrafu. W przypadku
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nie zgodności z danymi w treści zgłoszenia i/lub braków zgód Organizator jest uprawniony do
niedopuszczenia lub zakazania Zawodnikowi uczestnictwa w Zawodach. 

6. Zapisy do wzięcia udziału w Zawodach będą się odbywać w Biurze Zawodów (co zostało
opisane poniżej) lub drogą internetową poprzez wypełnienie i wysłanie formularz
zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej: chodagames.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zawodnicy, którzy zapiszą się do udziału w Zawodach drogą
internetową są zobowiązani do dostarczenia podpisanych oświadczeń do Biura Zawodów
(oświadczenia te są udostępnione do pobrania na stronie internetowej: chodagames.pl)
najpóźniej na jedną godzinę przed wybraną godzina startu w dniu Zawodów (wyjątkiem są
starty o godzinie 10:30, gdyż Targi, w ramach których będą odbywać się Zawody, otwierane
są o godzinie 10:00). Takie zgłoszenie oraz dostarczenie podpisanych oświadczeń stanowi
również potwierdzenie zamiaru Zawodnika w we wzięciu udziału w Zawodach. W przypadku
nie stawienia się Zawodnika w powyższym terminie i czasie, miejsce tego Zawodnika zostaje
zwolnione i Organizator jest uprawniony do przyznania tego miejsca innemu (kolejnemu)
Zawodnikowi. Istnieje również możliwość zapisu na zawody na miejscu w Biurze Zawodów na
wolne miejsca. Przy potwierdzaniu startu w Biurze Zawodów zostanie wydany numer
startowy. Zawodnik ma obowiązek stawić się na 15 min. przed startem po odbiór
transpondera (chipa) do pomiaru czasu. 

§ 3. Przebieg i zasady Zawodów.
Zasady i przebieg Zawodów przedstawiają się w sposób następujący: 

1) Zawodnicy są zobowiązani do rywalizowania w Zawodach w sportowej atmosferze, dbając o
zdrowie innych Uczestników, w tym Zawodników, oraz z troską o swoje zdrowie, a przy tym
zgodnie z zasadami fair play, oraz wykonywania poleceń Sędziów; 

2) Zawody będą się odbywały na specjalnie przygotowanym torze;
3) Zawodnicy będą startować na sygnał startera i następnie wykonywać kolejno 7 (siedmiu)

Aktywności (zwanych również: „Zadaniami”) bez przerwy opisanych w Załączniku do
niniejszego Regulaminu;

4) Liczy się łączny czas i wykonania wszystkich Aktywności oraz poprawność wykonania
poszczególnych Aktywności;

5) Zawodnik, który najszybciej wykona poprawnie wszystkie Zadania wygrywa;
6) Całe Zawody będą się odbywały w seriach na czas, przy czym w serii może wziąć udział

maksymalnie 7 (siedmiu) Zawodników wylosowanych lub wskazanych do danej serii przez
Organizatora;

7) Czas przeznaczony na odbycie się jednej serii (danego biegu) to nie więcej niż 30 minut, z
tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator ma prawo do skrócenia lub przedłużenia tego limitu
przed rozpoczęciem Zawodów, o czym jest zobowiązany poinformować Zawodników;

8) Nad przebiegiem zawodów będą czuwali Sędziowie (wskazani przez Organizatora), tj. 1 na
każdego Zawodnika w danej serii + 2 pomocniczych. Owi Sędziowie będą weryfikować
poprawność wykonywanych ćwiczeń, w tym są uprawnieni do nakazania powtórzenia danego
ćwiczenia. Decyzje Sędziów są ostateczne. Sędziowie są uprawnieni w szczególności do
przerwania, skrócenia lub zakończenia Zawodów w każdym czasie;

9) Czas będzie mierzony od sygnału startu do przebiegnięcia przez Zawodnika linii mety i będzie
on zaczytywany z chipa, który każdy Zawodnik będzie posiadał;

10) Dla zwycięzców Zawodów, tj. za zajęcie miejsc: od 1 do 3, w kategoriach: kobiety i mężczyźni
odrębnie, przewiduje się drobne nagrody o wartości nie większej niż 2.000,00 zł. W Zawodach
nie przewiduje się przyznania nagród o wartości wyższej niż 2.000 zł;

11) Każdy Zawodnik może tylko raz przystąpić do Zawodów, tj. wystąpić w jednej serii Zawodów;
12) W przypadku takiego obowiązku od nagrody zostanie odliczony stosowny podatek w

wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
13) Po zakończeniu Zawodów odbędzie się ceremonia wręczania nagród dla najlepszych

Zawodników. 

§ 4. Zasady odpowiedzialności.
1. Każdy Zawodnik oświadcza i zapewnia, że wszystkie dane identyfikacyjne wpisane oraz

podpisanego przez niego w formularzu zgłoszeniowym, w tym oświadczeniach o zgodach, są
kompletne i zgodne z prawdą. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki podczas
Zawodów spowodowane z winy Zawodnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe
podczas przygotowania do Zawodów lub w trakcie Zawodów, w tym ze strony innego
Zawodnika.
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3. Każdy Zawodnik bierze udział w Zawodach na własne ryzyko odpowiedzialność.
4. Przedłożenie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, że Zawodnik rozważył i

ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach, z
wynikającej z tego rywalizacji podczas Zawodów, w tym także zagrożenia wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci lub utraty zdrowia), a
także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

5. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po
Zawodach.

6. Każdy Zawodnik ponosi odpowiedzialność, w tym cywilną, za wszystkie wyrządzone przez
siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim. 

7. Zawodnik akceptuje bez zastrzeżeń to, że Organizator nie zapewnia Zawodnikowi
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu
choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością lub uczestnictwem Zawodnika w Zawodach, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń
odszkodowawczych z tym związanych. 

8. Każdy Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz wszelkich
innych warunków uczestnictwa wskazanych przez Organizatora. 

9. Przedłożenia formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się przez Zawodnika z
warunkami Regulaminu i uczestnictwa w Zawodach oraz oznacza ich pełną akceptację. 

§ 5. Inne postanowienia. Dane osobowe oraz zgoda na wykorzystywanie danych osobowych i
wizerunku. 

1. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Zawodów oraz na publiczne
podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

2. Organizator oraz sponsorzy oraz partnerzy Organizatora są uprawnieni do wykorzystania
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Zawodników, przy czym
wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Zawody i Wydarzenia
(w tym: Internet, prasa, radio, telewizja, materiały graficzne, itp.). Zawodnik upoważnia
Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących polach
eksploatacji:  

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 Zawodach;
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, plakatach
i bilbordach;
g) Emitowanie w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz w Internecie;
h) Publikowanie fotografii Zawodnika z udziału w Zawodach w postaci zdjęć z
trasy Zawodów. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom
Zawodów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Zawodnika, o którym mowa
powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych
partnerów i sponsorów Zawodów dostępna jest na stronie internetowej Organizatora, tj. pod
adresem: chodagames.pl.

4. Zawodnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje od Organizatora, w
szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych Zawodników.

5. Dane osobowe Zawodników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło
w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO”.

6. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 5 (powyżej), obejmuje również publikację:
imienia, nazwiska, roku urodzenia.

7. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przetwarzania danych osobowych
zawarte są w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Postanowienia końcowe.
1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator nie zapewnia Zawodnikom sprzętu startowego oraz treningowego.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Zawodnika z przestrzegania zasad

określonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. Wszelkie zmiany

Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie
internetowej chodagames.pl oraz w biurze Zawodów.

5. Decyzje Organizatora oraz Sędziów mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej:
chodagames.pl, tj. w dniu 11.04.2019 r. 

 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu zawodów fitness „ChodaGAMES”

Klauzula Informacyjna RODO
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka „BEBIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882,
zwana dalej: „Administratorem”). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod
adresem e-mail: iodo@bebio.pl
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
Cele oraz podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych to:

1) świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. dla wykonania umowy – czyli Twojego udziału w
Zawodach pn.: „ChodaGAMES” (zwanych: „Zawodami”), które będą odbywać się w miejscu:
Centrum Targowo – Konferencyjne Ptak Warsaw Expo w dniach 24-26.05.2019 r. w ramach
wydarzenia pn.: „Go Active Show” (zwanego: „Wydarzeniem”);

2) wykonanie umowy – czyli Twojego udziału w Zawodach: 
a) Twojego uczestnictwa w Zawodach, na które zgłaszasz się przez stronę internetową:

chodagames.pl, lub w biurze Zawodów, tj. dla opracowanie wyników, wydanie nagród,
itp.,

b) publikowania ogólnodostępnych list startowych Zawodów oraz ich wyników,
c) przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail lub SMS) o Zawodach,
d) obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz, oraz kontaktu z Tobą,
e) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
f) w celach podatkowych i rachunkowych – w przypadku takiej konieczności;

3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: 
a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług,
b) obsługi zgłoszeń do uczestnictwa w Zawodach, a także korespondencji, które do nas

kierujesz,
c) kontaktu z Tobą,
d) przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

4) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: przesyłanie informacji marketingowych (e-mail
lub SMS).

 
Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w Zawodach jak i
prowadzenia Twojego konta na stronie internetowej: chodagames.pl oraz wynikającego ze zgłoszenia
w biurze Zawodów.
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Informujemy jednocześnie, iż niepodanie danych osobowych uniemożliwia zarówno zawarcie umowy,
jak i udział w Zawodach.
 
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony internetowej:
chodagames.pl oraz udziału w Zawodach, na które zapiszesz się przez w/w stronę internetową lub w
biurze Zawodów.
Po zakończeniu okresu opisanego powyżej, Twoje dane osobowe będą nadal przechowywane w
celach wynikających z przepisów prawa (w szczególności w celach: podatkowych i rachunkowych), a
także w celu przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych osobowych (w szczególności zaś te, które znajdują się w wynikach Zawodów)
mogą być przetwarzane również po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
 
Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom
Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania
danych osobowych.
Wskazujemy również, iż listy startowe Zawodów oraz ich wyniki, zawierające podstawowe dane
osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej Zawodów.
 
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich
usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Nadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz do ich przenoszenia.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 
Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod
adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
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