
 

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA „JOGA POD CHMURKĄ” 

 

1. Organizatorem „Joga pod chmurką”, zwanego dalej „Wydarzenie”, jest Aquadrom Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowana  

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał zakładowy 

75.020.700,00 zł., zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej zwanym dalej 

„Aquadrom”, znajdującym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A. 

3. Celem Wydarzenia jest: 

a) popularyzacja jogi wśród sympatyków Aquadromu, 

b) promowanie zdrowego trybu życia, a także aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

4. Wydarzenie rozpocznie się 2 sierpnia 2021 roku, godz. 18.00 – 19:00 w ogrodzie saunowym w 

AQUADROMIE. 

5. Warunki uczestnictwa: 

a) warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa do 1 sierpnia 2021 

roku godz. 22:00 do Organizatora (drogą elektroniczną na malgorzata.jankowicz@aquadrom.pl 

lub telefonicznie pod numerem 791848065), 

b) uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, 

c) udział w Wydarzeniu mogą wziąć osoby pełnoletnie, 

d) osoba biorąca udział w Wydarzeniu oświadcza, iż̇ nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania przez nią ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. 

W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży udział w 

Wydarzeniu możliwy jest wyłącznie po doręczeniu zgody lekarza na wykonywanie ćwiczeń 

fizycznych, 

e) wstęp na Wydarzenie nie uwzględnia ubezpieczenia, 

f) organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby 

uczestniczącej w Wydarzeniu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. 
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Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do dostosowania intensywności Wydarzenia 

do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.  

g) osoba bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod 

adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty, czy pogorszenia 

stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług Organizatora.  

h) podczas Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu 

i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas 

ćwiczeń obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy.  

i) podczas trwania Wydarzenia obowiązuje strój sportowy. 

j) uczestnik Wydarzenia powinien posiadać własną matę do ćwiczeń, ręcznik lub koc. 

6. Postanowienia końcowe: 

a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia 

sprzętu i odzieży,  

b) uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nich 

podczas Wydarzenia, 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany terminu Wydarzenia (ze względu 

na warunki atmosferyczne). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych 

i wizerunku uczestników „Jogi pod chmurką” dla celów marketingowych oraz na potrzeby tego 

wydarzenia, na co uczestnik wyraża zgodę, podpisując w dniu zajęć osobny formularz „Zgoda na 

wykorzystanie wizerunku”.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania 

Wydarzenia. 

10. Uczestnik przystępując do uczestnictwa w Wydarzeniu zobowiązany jest do przestrzegania 

Regulaminu „Jogi pod chmurką” oraz Regulaminu Obiektu podczas Covid. 

11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie 

Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych. 



 

 

 

12. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora jest 

inspektor@aquadrom.pl.  

13. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapisów na Wydarzenie  

i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

14. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest (przesłanki z art. 6 ust. 1 RODO); 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

15. Pana/Pani dane osobowe imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego 

będą przetwarzane przez okres 27.07.2021r. do 02.08.2021r. 

16. Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody); 

17. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 

18. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje udział 

w Wydarzeniu. Nie podanie danych uniemożliwi dokonanie zapisów na Wydarzenie. 

19. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

Aquadrom Sp. z o.o. 


