
 „NORDIC WALKING NA STADIONIE ŚLĄSKIM” 
REGULAMIN AKCJI 2021 

 
Rozdział I: Warunki ogólne uczestnictwa w akcji 

 
1. Organizatorem akcji „Nordic Walking na Stadionie Śląskim”, która ma charakter zajęć rekreacyjnych, jest Stadion 

Śląski Sp. z o.o. 
2. Stadion Śląski Sp. z o. o. udostępnia bezpłatnie dla zarejestrowanych uczestników cyklicznych zajęć „Nordic Walking 

na Stadionie Śląskim” szatnię zawodniczą oraz kije do nordic walking (w ograniczonej ilości), w każdy poniedziałek 
 w godzinach od 18:00 do 19:30 i środę w godzinach od 17:30 do 19:00 począwszy od dnia 7 czerwca 2021 r. 
 do odwołania. 

3. Zasady wypożyczania sprzętu do nordic walking zostały szczegółowo opisane w Rozdziale II niniejszego Regulaminu. 
4. Zajęcia w ramach akcji prowadzą instruktorzy nordic walking z uprawnieniami. 
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora. 
6. Stadion Śląski Sp. z o. o. zapewnia opiekę instruktora podczas zajęć rekreacyjnych akcji „Nordic Walking 

na Stadionie Śląskim”.  
7. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, znając swój stan zdrowia oraz swoje możliwości 

kondycyjne. 
8. Stadion Śląski Sp. z o. o. nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania zajęć. 
9. Stadion Śląski Sp. z o. o. nie ubezpiecza uczestników zajęć. 
10. Stadion Śląski Sp. z o. o. nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu oraz 

w szatniach. Szatnie nie są dozorowane. 
11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania z obiektów, pomieszczeń i sprzętu, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

zachowania ich w stanie w jakim zostały udostępnione. 
12. Rażące przypadki niewłaściwego zachowania się lub dewastacji obiektów, pomieszczeń i sprzętu Stadion Śląski 

Sp. z o.o., mogą spowodować usunięcie uczestników zajęć z terenu obiektu. 
13. Akcja „Nordic Walking na Stadionie Śląskim” stanowi zorganizowaną formę zajęć rekreacyjno – ruchowych. 
14. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy  i obuwie dostosowane do charakteru zajęć 

oraz warunków atmosferycznych. 
15. W akcji „Nordic Walking na Stadionie Śląskim” uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną 

zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgody jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu (formularz 
zgody do pobrania na stronie www.stadionslaski.pl lub na miejscu podczas zajęć). 

16. Wszystkich uczestników obowiązuje konieczność dostosowania się do regulaminu akcji „Nordic Walking 
na Stadionie Śląskim” oraz do regulaminów poszczególnych obiektów sportowych, z którymi można zapoznać się 
bezpośrednio w siedzibie Stadion Śląski Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.stadionslaski.pl . 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. 
18. Przed przystąpieniem do akcji „Nordic Walking na Stadionie Śląskim” należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, 

a udział w akcji jest równoznaczny z jego zrozumieniem i akceptacją warunków w nim zawartych. 
19. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie oświadczenia, będącego załącznikiem nr 2  do niniejszego 

regulaminu, (formularz oświadczenia dostępny  na stronie internetowej www.stadionslaski.pl. lub na miejscu 
podczas zajęć) 

20. Tylko w całości i czytelnie wypełnione oświadczenie z uzupełnionymi wszystkimi danymi uprawnia do udziału w akcji 
„Nordic Walking na Stadionie Śląskim”.  

21. Oświadczenie wypełnione w 2020 r. dla akcji „Nordic Walking na Stadionie Śląskim" nie uprawnia do uczestnictwa 
w akcji „ Nordic Walking na Stadionie Śląskim" w 2021 r. 

22. Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 
24/203. 

23. Każdy uczestnik biorący udział w akcji „Nordic Walking na Stadionie Śląskim” wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (Stadion Śląski Sp. z o.o.) w celu wzięcia udziału w akcji „Nordic 



Walking na Stadionie Śląskim”. Ponadto, uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych, reklamowych i informacyjnych.  

24. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, natomiast  wizerunek  uczestników 
zgromadzony w Systemach CCTV  jest przetwarzany do momentu nadpisania, nie dłużej niż 14 dni. 

25. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Ponadto, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

26. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
27. Decyzje dotyczące uczestników nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany. 
28. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@stadionslaski.pl. 
29. Dodatkowe informacje dotyczące akcji „Nordic Walking na Stadionie Śląskim” można uzyskać pod numerami telefonu 

500-006-415 lub pisząc na adres mailowy: rezerwacje@stadionslaski.pl. 
 

Rozdział II: Warunki wypożyczenia sprzętu do nordic walking (kije nordic walking) 
 

 
1. Sprzęt nordic walking (kije nordic walking) jest udostępniany tylko dla zarejestrowanych uczestników akcji Nordic 

Walking na Stadionie Śląskim, którzy złożyli stosowne oświadczenie o którym mowa w rozdziale I, pkt 19 
niniejszego regulaminu 

2. Sprzęt nieodpłatnie udostępniany jest uczestnikowi akcji maksymalnie przez sześć kolejnych zajęć NW. Po tym 
okresie każdy z uczestników chcących dalej uczestniczyć w akcji, zobowiązany jest do nabycia własnego sprzętu, 
tak by umożliwić korzystanie z  wypożyczanego sprzętu nowym uczestnikom akcji. 

3. By wypożyczyć sprzęt do nordic walkingu należy zgłosić się do instruktora prowadzącego zajęcia w ramach akcji 
Nordic Walking na Stadionie Śląskim oraz wypełnić formularz dot. wypożyczenia sprzętu, który stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego regulaminu. 

4. Formularz jest dostępny w Recepcji Stadionu Śląskiego oraz u prowadzącego zajęcia instruktora. 
5. Przy wypełnianiu formularza należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem instruktorowi, celem weryfikacji 

danych przez prowadzącego zajęcia. 
6. Wypełniony formularz należy przedłożyć i pozostawić prowadzącemu zajęcia instruktorowi. 
7. W przypadku gdy uczestnik akcji nie wyrazi zgody na podanie danych osobowych do formularza, by wypożyczyć 

sprzęt zobowiązany jest do uiszczenia opłaty (zwrotnej kaucji) w wysokości wartości sprzętu. 
8. Wartość sprzętu nieregulowanego jest równa kwocie 200zł ,natomiast w przypadku regulowanych kijów – 250 zł. 
9. W przypadku niezwrócenia, zagubienia elementu kija bądź uszkodzenia sprzętu – uczestnik akcji będzie 

zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości wartości nowego sprzętu/ bądź w przypadku uiszczeniu 
wcześniejszej kaucji – kwota zostanie uznana jako koszt poniesiony w wyniku dokonanej szkody / zagubienia czy 
niezwrócenia sprzętu. 

10. Kompletny i niezniszczony sprzęt po zakończonych zajęciach należy zwrócić do prowadzącego zajęcia instruktora. 
11. W przypadku zwrócenia niekompletnego sprzętu – uczestnik akcji będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty  

(kaucja) stanowiącej koszt wypożyczonego sprzętu. 
12. Wcześniejsza rezerwacja sprzętu do nordic walking (kije nordic walking) nie jest możliwa. 
13. O możliwości wypożyczenia sprzętu decyduje kolejność zgłoszeń oraz jego ograniczona ilościowo dostępność. 
 
 

 
 

               Chorzów, 7 czerwiec 2021r.      STADION ŚLĄSKI SP. Z O. O.  


