
 

REGULAMIN PROGRAMU 

Aktywny Śląski 

 
1. Organizatorem programu „Aktywny Śląski” (dalej jako „Program”) jest Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą 

 w Katowicach, ul. Reymonta 24/ 203, 40-029 Katowice. 

2. Przedmiotem programu jest organizacja nieodpłatnych zajęć o charakterze rekreacyjnym, przy czym zajęcia te nie 

stanowią zorganizowanej formy zajęć sportowych. 

3. Program realizowany jest w okresie począwszy od dnia 4 stycznia 2022 r. do 29 grudnia 2022 r. lub do odwołania. 

4. Zajęcia organizowane są na obiektach (i terenie przylegającym) Stadionu Śląskiego w Chorzowie (ul. Katowicka 10, 

Chorzów), przy czym Organizator dopuszcza także realizację zajęć na terenie Parku Śląskiego. 

5. W ramach programu realizowane są następujące zajęcia: 

a. biegowe (pn. Biegaj z Nami) - w każdy wtorek i czwartek, w godzinach od 18:00 do 20:00; 

b. nordic walking - w każdy poniedziałek i każdą środę, w godzinach od 18:00 do 19:30; 

c. trening funkcjonalny (pn. Workout) - w każdy poniedziałek w godzinach od 18:00 do 20:00 oraz 

w każdą sobotę w godzinach od 12:00 do 14:00; 

d. taneczne (pn. Zumba) - w każdą środę w godzinach od 19:30 do 21:00; 

e. prozdrowotne (Fitness – stretching / trampoliny / tabata) - w każdy piątek w godzinach od 17:00 

do 18:30. 

6. Organizator dopuszcza rozszerzenie Programu o kolejne dyscypliny. 

7. Dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt a. niniejszego Regulaminu, Organizator zapewnia: 

a. treningową bieżnię lekkoatletyczną oraz szatnię zawodniczą, 

b. opiekę instruktora.  

8. Dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt b. niniejszego Regulaminu, Organizator zapewnia: 

a. szatnię zawodniczą, 

b. możliwość wypożyczenia sprzętu do nordic walking (zasady udostępniania sprzętu zostały szczegółowo 

opisane w Warunkach wypożyczenia sprzętu stanowiących załącznik do Regulaminu); 

c. opiekę instruktora.  

9. Dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt c. niniejszego Regulaminu, Organizator zapewnia: 

a. salę sportową oraz szatnię zawodniczą, 

b. sprzęt sportowy, 

c. opiekę instruktora.  

10. Dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt d. niniejszego Regulaminu, Organizator zapewnia: 

a. salę sportową oraz szatnię zawodniczą, 

b. sprzęt sportowy, 

c. opiekę instruktora.  

11. Dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt e. niniejszego Regulaminu, Organizator zapewnia: 

a. salę sportową oraz szatnię zawodniczą, 

b. sprzęt sportowy, 

c. opiekę instruktora. 

12. Z uwagi na charakter działalności obiektu Stadion Śląski, w tym imprezy całostadionowe oraz najmy komercyjne, 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia zajęć na inny termin. O odwołaniu lub zmianie 

terminu zajęć Organizator poinformuje uczestników poprzez oficjalny profil Organizatora w mediach 

społecznościowych oraz wpis na stronie internetowej www.stadionslaski.pl. 

13. Organizator wprowadza maksymalną liczbę uczestników zajęć w danym dniu: 

a. dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt a. Regulaminu: 150 osób; 

b. dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt b. Regulaminu: 50 osób; 

c. dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt c. Regulaminu: 50 osób; 
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d. dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt d. Regulaminu: 50 osób; 

e. dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt e. Regulaminu: 50 osób; 

14. Dla zajęć opisanych w ust. 5 pkt c-e Regulaminu obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc: 

a. uczestnik chcący wziąć udział w w/w zajęciach zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia udziału 

drogą mailową lub telefoniczną na adres: rezerwacje@stadionslaski.pl lub pod nr tel. 500-006-415.  

b. uczestnik zapisany, chcąc zrezygnować z udziału w zajęciach, zobowiązany jest do zgłoszenia tego 

faktu na minimum 8 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć; 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do ewidencjonowania i sprawdzania obecności uczestników 

 na zajęciach;  

d. w przypadku odnotowania dwóch nieobecności na zajęciach, uprzednio zgłoszonych i nieodwołanych 

przez uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia na uczestnika kary w postaci braku 

możliwości uczestnictwa w czterech kolejnych zajęciach;  

e. Organizator dopuszcza udział uczestnika w zajęciach mimo braku wcześniejszej rezerwacji wyłącznie 

 w przypadku dostępności wolnych miejsc.  

15. Uczestnikiem Programu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.  

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

kondycyjne. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe w wyniku udziału w zajęciach.   

18. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania zajęć. 

19. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników zajęć. 

20. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu oraz w szatniach. Szatnie 

nie są dozorowane. 

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

zachowania ich w stanie w jakim zostały udostępnione. 

22. Rażące przypadki niewłaściwego zachowania się lub dewastacji obiektów, pomieszczeń i sprzętu Stadion Śląski 

Sp. z o.o., mogą spowodować usunięciem uczestnika zajęć z terenu obiektu. 

23. Podczas trwania zajęć uczestnicy zobowiązani są powstrzymać się od promowania innych grup sportowych 

(w szczególności poprzez: noszenie w tym czasie koszulek z emblematami konkurencyjnych grup sportowych lub 

zajęć, eksponowanie logotypów, wieszanie banerów, oraz stosowanie innych form promowania na terenie 

odbywania zajęć). 

24. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy. 

25. Na zajęciach odbywających się na bieżni lekkoatletycznej obowiązuje zakaz używania kijków typu nordic walking, 

 czy innych urządzeń i sprzętu mogącego spowodować uszkodzenia nawierzchni bieżni. 

26. Na zajęciach odbywających się w salach sportowych obowiązuje zmienne obuwie oraz zakaz używania magnezji, 

czy innych substancji mogącego spowodować uszkodzenia użytkowanych przestrzeni czy urządzeń. 

27. Wszystkich uczestników obowiązuje konieczność dostosowania się do Regulaminu Programu oraz do regulaminów 

poszczególnych obiektów sportowych, z którymi można zapoznać się bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub 

na stronie internetowej www.stadionslaski.pl. 

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

I. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na warunki epidemiologiczne 

 lub organizacyjne, a ich odwołanie nie rodzi po jego stronie żadnych konsekwencji. 

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. 

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 zajęciach.  
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29. Przed przystąpieniem do zajęć w ramach Programu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, a udział 

 w zajęciach jest równoznaczny z jego zrozumieniem i akceptacją warunków w nim zawartych. 

30. Warunkiem przystąpienia do Programu i wzięcia udziału w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia, będącego 

załącznikiem do niniejszego regulaminu, które dostępne jest w recepcji Stadionu Śląskiego oraz na stronie 

internetowej www.stadionslaski.pl. 

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

 w Programie.  

32. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 

Reymonta 24/203). 

33. Każdy uczestnik biorący udział w Programie przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie przetwarzał jego dane 

osobowe podane dobrowolnie w Oświadczeniu oraz wizerunek utrwalony podczas zajęć, zgodnie z art. 6 pkt. f RODO 

tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora, w tym marketing usług własnych.  

34. Dane osobowe, o których mowa w ust. 33, będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w ww. Programie, 

 jak również w celach promocyjnych i dokumentujących Program, zwłaszcza na kanałach w mediach 

społecznościowych Organizatora. Przetwarzanie danych obejmuje zwłaszcza: publikowanie wyników, udział 

 w wywiadzie, robienie zdjęć i/lub filmowanie, używanie imienia i nazwiska, wizerunku, podobizny lub głosu oraz 

innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Programie, a także możliwości 

 ich wykorzystanie w sieci Internet lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby 

komercyjne z prawem do ich modyfikacji przez Organizatora. 

35. Każdy uczestnik biorący udział w Programie przyjmuje do wiadomości, że relacje z zajęć obejmujące m.in. publikację 

wyników, zdjęcia, filmy, mogą być publikowane przez oficjalnych Partnerów Programu na ich kanałach w mediach 

społecznościowych. Pełna lista Partnerów dostępna na stronie www.stadionslaski.pl lub w siedzibie Organizatora.  

36. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub do czasu 

wniesienia sprzeciwu. Wizerunek uczestników zgromadzony w systemach CCTV jest przetwarzany do momentu 

nadpisania, nie dłużej niż 14 dni. 

37. 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. 

38. 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. 

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

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

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

41. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności 

każdorazowego informowania o tym uczestników. 

42. O ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu decyduje Organizator. 

43. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

44. Dodatkowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerami telefonu 500-006-415 lub pisząc na adres 

mailowy: rezerwacje@stadionslaski.pl 

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie uczestnika 

2. Warunki wypożyczenia sprzętu 

 

 

               Chorzów, 04.01.2022                                                                                          STADION ŚLĄSKI SP. Z O. O.  



 

Załącznik nr 1 

Chorzów, dnia …………........................................ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

…………………………………………………………….…           …….…………………………………………………………. 

nr telefonu                      imię i nazwisko 

                                                                                                         

…………………………………………………………….…          …………………………………………………………………                                                                                                

 rok urodzenia         adres mailowy – LITERY DRUKOWANE 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem programu „Aktywny Śląski” w roku 2022 i akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

………………………………………………………….. 

podpis 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, sylwetki i głosu utrwalonego na 

materiałach zdjęciowych, filmowych i innych wykonywanych w związku z uczestnictwem w zajęciach w 

ramach programu „Aktywny Śląski”, w celach marketingowych, reklamowych, informacyjnych i 

promocyjnych Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. na wszystkich znanych w chwili podpisania niniejszej zgody 

polach eksploatacji (w szczególności wskazanych w art. 50 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach 

pokrewnych), bez możliwości wypowiedzenia, a w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. 

2. Niniejsza zgoda ma charakter nieodpłatny i zostaje udzielona na czas nieokreślony, terytorium Świat. 

3. Materiał w obrębie którego utrwalono wizerunek może być skracany, łączony z innymi materiałami za 

pośrednictwem technik cyfrowych oraz innych dostępnych metod. 

4. Oświadczam nadto, że przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na 

osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje to 

nieodpłatnie. 

5. Stadion Śląski Sp. z o.o. jest uprawniona do publikacji mojego wizerunku bez podania mojego 

imienia/nazwiska/pseudonimu. 

 

 

………………………………………………………….. 

podpis 

 

TYLKO W PEŁNI I CZYTELNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE UPRAWNIA DO UDZIAŁU I NA ZASADACH PRZYJĘTYCH DLA 

WSZYSTKICH ZAJĘĆ PROGRAMU AKTYWNY ŚLĄSKI w 2022 r. 



 

Załącznik nr 2 

 

Warunki wypożyczenia sprzętu do nordic walking (kije nordic walking) 

 

 

1. Sprzęt nordic walking (kije nordic walking) jest udostępniany tylko dla uczestników zajęć w ramach 

programu „Aktywny Śląski” na Stadionie Śląskim, którzy złożyli stosowne oświadczenie, o którym mowa w 

pkt 30 Regulaminu. 

2. Sprzęt nieodpłatnie udostępniany jest uczestnikowi programu „Aktywny Śląski” maksymalnie przez sześć 

kolejnych zajęć nordic walking.  

3. By wypożyczyć sprzęt do nordic walking należy zgłosić się do instruktora prowadzącego zajęcia w ramach 

programu „Aktywny Śląski” oraz wypełnić formularz dot. wypożyczenia sprzętu. 

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 zajęć 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 200 zł, natomiast w przypadku regulowanych kijów 

250 zł. 

9. W przypadku niezwrócenia, zagubienia elementu kija bądź uszkodzenia sprzętu – uczestnik zajęć 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 zajęć 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. 

 


