
 

 

„BIEGAJ Z NAMI NA STADIONIE ŚLĄSKIM” 

REGULAMIN AKCJI 08.06.-31.12.2021 
1. Organizatorem akcji „Biegaj z nami na Stadionie Śląskim”, która ma charakter zajęć rekreacyjnych, jest Stadion Śląski 

Sp. z o.o.  

2. Stadion Śląski Sp. z o. o. udostępnia dla uczestników cyklicznych zajęć „Biegaj z nami na Stadionie Śląskim” 

treningową bieżnię lekkoatletyczną oraz szatnię zawodniczą, w każdy wtorek, w godzinach od 18:00 do 20:00, 

począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania. 

3. Stadion Śląski Sp. z o. o. zapewnia opiekę trenera podczas zajęć rekreacyjnych akcji „Biegaj z nami na Stadionie 

Śląskim”.  

4. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, znając swój stan zdrowia oraz swoje możliwości 

kondycyjne. 

5. Stadion Śląski Sp. z o.o. nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania zajęć. 

6. Stadion Śląski Sp. z o.o. nie ubezpiecza uczestników zajęć. 

7. Stadion Śląski Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu oraz 

w szatniach. Szatnie nie są dozorowane. 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania z obiektów, pomieszczeń i sprzętu, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

zachowania ich w stanie w jakim zostały udostępnione. 

9. 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. 

10. Akcja „Biegaj z nami na Stadionie Śląskim” nie stanowi zorganizowanej formy zajęć sportowych. 

11. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy oraz zakaz używania kijków typu nordic 

walking, czy innych urządzeń i sprzętu mogącego spowodować uszkodzenia nawierzchni bieżni. 

12. W akcji „Biegaj z nami na Stadionie Śląskim” uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie. 

13. Wszystkich uczestników obowiązuje konieczność dostosowania się do regulaminu akcji „Biegaj z nami 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. 

14. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium kraju w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19: 

(i) Organizator akcji wprowadza maksymalną liczbę uczestników akcji w danym dniu w liczbie 150 osób 

(ii) Uczestnicy są zobowiązani do: 

a) dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, szatnię lub zajęcia sportowe, 

b) zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i 

nosa po wejściu i przebywaniu na terenie pawilonu hotelowo-szatniowego, a także w toaletach 

c) informowania trenera przed rozpoczęciem zajęć o zaobserwowaniu u siebie wystąpienia objawów 

grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel, gorączka) lub innych dolegliwości, które 

mogą być wywołane wirusem Covid-19, 

d) zachowywania maksymalnie największego możliwego odstępu od innych uczestników zajęć 

e) użytkowania w miarę możliwości co drugiego toru treningowej bieżni lekkoatletycznej 

(iii) Uczestnicy, u których wystąpiły objawy grypopodobne (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel) lub innych 

dolegliwości, które mogą być wywołane wirusem Covid-19, nie mogą brać udziału w Akcji.  

15. Przed przystąpieniem do akcji „Biegaj z nami na Stadionie Śląskim” należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, 

a udział w akcji jest równoznaczny z jego zrozumieniem i akceptacją warunków w nim zawartych. 

16. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie oświadczenia, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, 

które dostępne są w recepcji Stadionu Śląskiego oraz na stronie internetowej www.stadionslaski.pl. 

17. Tylko w całości i czytelnie wypełnione oświadczenie z uzupełnionymi wszystkimi danymi uprawnia do udziału w akcji 

„Biegaj z nami na Stadionie Śląskim”.  

18. Oświadczenie wypełnione w 2020 r. dla akcji „Biegaj z nami na Stadionie Śląskim" nie uprawnia do uczestnictwa 

w akcji „Biegaj z nami na Stadionie Śląskim" w roku 2021 r. 



19. Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 

24/203. 

20. Każdy uczestnik biorący udział w akcji „Biegaj z Nami na Stadionie Śląskim” wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, w tym wizerunku zgromadzonego w systemach CCTV, przez Organizatora (Stadion Śląski Sp. z o.o.) w 

celu wzięcia udziału w akcji „Biegaj z Nami na Stadionie Śląskim”. Ponadto, uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę 

na przetwarzanie danych w celach marketingowych, reklamowych i informacyjnych.  

21. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 20 Regulaminu dotyczy danych uwzględnionych w 

ankietach, oraz oświadczeniach wypełnianych przez uczestników akcji.  

22. 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. 

23. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w 

zakresie usług związanych z realizacją zajęć rekreacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na 

podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. 

24. 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. 

25. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

26. Decyzje dotyczące uczestników nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany. 

27. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@stadionslaski.pl. 

28. Dodatkowe informacje dotyczące akcji „Biegaj z nami na Stadionie Śląskim” można uzyskać pod numerami telefonu 

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

 

               Chorzów, 08.06.2021                                                                                          STADION ŚLĄSKI SP. Z O. O.  


