Klub Nordic Walking na Stadionie Śląskim
Regulamin
1. Organizatorem zajęć w ramach Klubu Nordic Walking jest Stadion Śląski Sp. z o.o.
2. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 17:30 do 19:00 oraz w czwartki od
10:30 do 12:00.
3. Organizator udostępnia bezpłatnie dla uczestników cyklicznych zajęć szatnię zawodniczą oraz kije
nordic walking (w ograniczonej ilości). Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powierzony im sprzęt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu oraz
w szatniach, które nie są dozorowane.
5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania zajęć.
6. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć.
7. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, znając swój stan zdrowia oraz swoje
możliwości kondycyjne.
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
zachowania go w stanie, w jakim został udostępniony przez Organizatora.
9. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin obiektów, na których zajęcia są przeprowadzane. Regulaminy
dostępne są na stronie www.stadionslaski.pl oraz na obiektach.
10.Uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój i obuwie dostosowane do charakteru zajęć oraz
warunków atmosferycznych.
11.W zajęciach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego.
12.Zajęcia w ramach akcji prowadzi uprawniony instruktor nordic walking.
13.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora.
14.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Regulaminu Klubu oraz podpisanie oświadczenia.
15. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w zajęciach organizowanych przez
Stadion Śląski Sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Stadion Śląski Sp. z
o.o.) w celach związanych z udziałem w/w zajęciach.
16. Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203.
17.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach
organizowanych przez Stadion Śląski Sp. z o.o.
18. Wszyscy biorący udział w zajęciach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach , przy ulicy Reymonta
24/203 (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z
późn. zm.) w celach marketingowych (m.in. otrzymywanie informacji o wydarzeniach na stadionie).
19. Uczestnicy oświadczają, że są świadomi swojego prawa do wglądu do swoich danych i złożenia
wniosku, o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, czasowe lub stałe wstrzymanie przetwarzania
kwestionowanych przeze mnie danych lub całkowite usunięcie swoich danych ze zbioru.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia
zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

21. Rażące przypadki niewłaściwego zachowania się lub dewastacji obiektów pomieszczeń i sprzętu
będących własnością Organizatora mogą spowodować usunięcie uczestników zajęć z terenu Stadionu
Śląskiego.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
23.Dodatkowe informacje dotyczące Klubu Nordic Walking na Stadionie Śląskim można uzyskać pod
numerem telefonu: 500-006-415 lub pisząc na adres mailowy: jolanta.fujawa@stadionslaski.pl
Stadion Śląski Sp. z o.o.

