
R e g u l a m i n  o t w a r t y c h  t r e n i n g ó w  b i e g o w y c h  S t u d i o  S p o r t  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem otwartych treningów biegowych (dalej: „treningi”) jest Studio Sport 
Sklep Sportowy – Agnieszka Bonikowska, Ryszard Bonikowski spółka cywilna  
z siedzibą w Warszawie, posiadająca NIP: 1130089128,  REGON: 011286284, adres 
do korespondencji ul. Broniewskiego 7, 01-780 Warszawa, e-mail: sklep@studio-
sport.pl, nr telefonu (+48) 504 228 863 (opłata wg cennika właściwego operatora), 
dalej zwany „Organizatorem”. 

2. Treningi posiadają charakter otwarty w rozumieniu dostępności i możliwości udziału 
dla każdego chętnego (spełniającego warunki niniejszego Regulaminu), a ich celem 
jest w szczególności: 

a) zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, 
b) propagowanie bezpiecznego biegania, 
c) popularyzacja biegania, 
d) promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, 
e) pomoc w przygotowaniu do startów w zawodach, 
f) prezentacja i testy produktów Sponsorów. 

3. Aktywny udział w treningu możliwy jest po uprzednim zapoznaniu się z treścią 
niniejszego Regulaminu i jego akceptacji, po złożeniu deklaracji uczestnictwa 
zawierającej wymagane przez Organizatora oświadczenia i zgody Uczestnika oraz po 
każdorazowym wzięciu udziału w rozgrzewce lub przeprowadzeniu jej we własnym 
zakresie.  

 

§ 2. Organizacja Treningów 

1. Treningi odbywają się cyklicznie. 
2. Warunkiem przeprowadzenia treningu jest stawienie się co najmniej jednego 

Uczestnika. 
3. Trening prowadzi co najmniej jeden Trener. 
4. Na FB Organizatora https://www.facebook.com/StudioSportSklepSportowy/ 

publikowane są aktualne informacje o terminach i miejscach treningów, zaś relacje  
i zdjęcia także na IG https://www.instagram.com/studio.sport/. Organizator wyraża 
zgodę na udostępnianie i pobieranie, a także przetwarzanie udostępnionych przez 
siebie materiałów przez Uczestników treningów nieodpłatnie i bez ograniczeń 
czasowych, na warunkach określanych przez właściwe regulaminy platform 
społecznościowych. 

5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w miejscu rozpoczęcia treningu nie 
później niż na 10 minut przed rozpoczęciem Treningu. Uczestnik biorący udział  
w treningu po raz pierwszy – zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz 
złożenia deklaracji uczestnictwa zawierającej wymagane przez Organizatora 
oświadczenia i zgody Uczestnika, o których mowa w § 3. 
 

§ 3. Zasady uczestnictwa w treningach 

1. Uczestnikiem Treningu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do 
czynności prawnych, osoba po ukończeniu 16 roku życia posiadająca pisemną zgodę 



opiekuna prawnego oraz osoba, która nie ukończyła 16 roku życia pod warunkiem 
udziału wraz z opiekunem prawnym (dalej zwani „Uczestnikami”). 

2. W celu wzięcia udziału w Treningu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia 
(jednorazowo – przed pierwszym treningiem) pisemnej deklaracji wzięcia udziału  
w treningu wraz z oświadczeniami o: 

a) zobowiązaniu do przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
b) akceptacji udziału w Treningu na własną odpowiedzialność, przy uwzględnieniu 

niebezpieczeństwa i ryzyk wynikających ze sportowego charakteru wydarzenia, 
c) braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Treningu, 
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, 
e) wyrażeniu zgody na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i bezwarunkowe 

wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video wizerunku 
Uczestnika w przekazach medialnych oraz materiałach promocyjnych 
Organizatora oraz Sponsorów. 

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny 
do pobrania ze strony internetowej Organizatora. Każdy Uczestnik zobowiązany jest 
do wypełnienia i przesłania skanu podpisanych dokumentów drogą elektroniczną na 
adres e-mail Organizatora najpóźniej w dniu treningu lub przyniesienia na miejsce 
treningu i przekazaniu Trenerowi przed rozpoczęciem treningu. 

4. Udział w treningu jest dobrowolny, a Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności za brak 
obecności w treningu mimo złożenia deklaracji udziału.   

5. Udział w Treningu nie powoduje po Stronie Uczestnika zobowiązania do nabycia od 
Organizatora jakichkolwiek produktów.  

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki związane z jego udziałem  
w Treningu.  

7. W czasie trwania Treningu Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń 
Organizatora i Trenerów. 

8. Uczestnik nie jest związany programem Treningu i może w każdej chwili zrezygnować 
z dalszego udziału, fakt zakończenia udziału w treningu należy zgłosić Trenerowi. 
 

§ 4. Zdrowie i bezpieczeństwo 

1. Uczestnik bierze udział w Treningu na własną odpowiedzialność.  
2. Organizator zaleca Uczestnikom posiadanie ubezpieczenia OC oraz NNW. 

Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia.  
3. Uczestnik treningu zobowiązany jest do zachowania ostrożności i przestrzegania 

wszystkich przepisów, które mają zastosowanie w danym miejscu i czasie (przepisy  
o ruchu drogowym, obostrzenia sanitarne). 

4. Udział w Treningu związany jest ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym. Z tego względu 
Treningi nie są zalecane osobom przewlekle chorym, osłabionym itd. Organizator 
zaleca Uczestnikom posiadanie orzeczenia o braku przeciwwskazań do amatorskiego 
uprawiania sportu. 

5. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością wystąpienia zmęczenia fizycznego. Ze 
względu na charakter wydarzenia udział w treningu pociąga za sobą ryzyko kontuzji, 
odniesienia urazów, a także wypadków (w tym ze skutkiem śmiertelnym).  

6. Organizator nie zapewnia ochrony osób i mienia, ani opieki medycznej w tym 
transportu. 

7. Trening odbywa się w warunkach miejskich (chodniki, ulice, alejki parkowe, promenady 
itd.). Uczestnik rozumie, że ze względu na charakter Treningu oraz miejsce –  
z uczestnictwem w Treningu mogą wiązać się inne niewymienione ryzyka. 



8. Podpisanie przez Uczestnika oświadczenia o znajomości niniejszego Regulaminu 
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się  
z jego udziałem w Treningu, bierze udział w Treningu dobrowolnie oraz wyłącznie na 
swoją odpowiedzialność. 

9. Organizator odmawia udziału w treningu każdej osobie, która stosuje doping, znajduje 
się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania jakichkolwiek substancji, a także 
osobom zachowującym się niestosownie lub podejmującym jakiekolwiek działania, 
które zakłócają przebieg treningu lub mogą naruszać dobra osobiste Uczestników, 
Organizatora lub Sponsorów. 

10. Organizator nie zapewnia posiłków ani napojów, chyba że jest to wyraźnie wskazane 
w opisie wydarzenia. Organizator nie pokrywa kosztów zakupu przez Uczestnika 
posiłków lub napojów.  

11. Podczas Treningu obowiązuje strój sportowy dostosowany do warunków 
atmosferycznych i pory roku oraz obuwie przeznaczone do biegania.  
 

§ 5. Wykorzystywanie wizerunku 

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do utrwalania i wykorzystania jego wizerunku  
w związku z udziałem w Treningu w następujących formach: 

a) utrwalanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie Partnerom i Sponsorom 
działającym w celach zgodnych z celami Treningu w celu podejmowania 
działań promocyjnych, 

b) wprowadzania do pamięci komputera Organizatora i do sieci multimedialnej, 
c) publikowania zdjęć z Treningów w mediach społecznościowych Organizatora  

i Sponsora (Partnera).  
2. Wykorzystywanie wizerunku Uczestnika możliwe jest w szczególności dla celów 

informacyjnych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z organizacją 
treningów biegowych, realizowaną przez Organizatora działalnością społeczną na 
rzecz zwiększania świadomości zdrowotnej społeczeństwa, propagowania 
bezpiecznego biegania, popularyzacji biegania, aktywnego i zdrowego trybu życia oraz 
celów działalności gospodarczej Organizatora poprzez umieszczanie wizerunku na 
stronach internetowych, blogach, profilach w mediach społecznościowych, ofertach 
handlowych, prezentacjach oraz materiałów reklamowych.  

3. Rozpowszechnia wizerunku, o którym mowa w ust. 1-2 odbywa się w oparciu  
o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację 
niniejszego Regulaminu.  

4. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń o jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu 
utrwalania i rozpowszechniania jego wizerunku na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie.  

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników określone w niniejszym 

regulaminie w szczególności podane w deklaracji udziału w treningu (imię i nazwisko) 
oraz wizerunek Uczestnika. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Treningu, 
wykorzystania wizerunku, archiwizacji zgód i oświadczeń. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest umożliwienie prawidłowej i zgodnej z prawem 
organizacji Treningów oraz uzasadniony interes Administratora w szczególności  
w zakresie zabezpieczania ewentualnych roszczeń Uczestników. 



5. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w treningach oraz 
przez okres 2 lat od zakończenia udziału w treningach. W przypadku odniesienia 
urazów lub skierowania w stosunku do Organizatora roszczeń – dane przetwarzane 
będą przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora tj. do czasu 
przedawnienia lub zaspokojenia roszczeń Uczestnika. Dane z utrwalonego wizerunku 
Uczestnika przetwarzane będą przez okres wynikający z celu utrwalenia  
i wykorzystania wizerunku określonego w niniejszym Regulaminie. 

6. Dane osobowe Uczestników są wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w szczególności z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy  
o ochronie danych osobowych.  

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, jednak ich podanie i zgoda jest warunkiem wzięcia udziału w treningu. 

8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec podejmowanych czynności 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

2. Wiążąca interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.  

 

 

Niniejsza wersja (ver. 1.0) Regulaminu otwartych treningów biegowych obowiązuje od dnia 
02.11.2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


