
 

 

Regulamin uczestnictwa w otwartym profesjonalnym treningu z 

trenerem Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław, 

którego organizatorami są MPK Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. B. Prusa 75-79 oraz Wrocławski Klub Sportowy 

Śląsk Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Oporowska 62 

 

1. REGULAMIN 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w otwartym profesjonalnym treningu z 

trenerem Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław oraz meczu z zawodnikami 

Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław i laureatami konkursu „Poruszaj się z 

nami”  oraz z wybranymi przez trenera uczestnikami treningu. 

1.2 Celem treningu i meczu jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz 

zachęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej. 

1.3 5.3 Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z treningu i meczu w przypadku 

naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

1.4 Udział w treningu oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

Regulaminu. 

1.5 Organizator może wykluczyć uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

1.7 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

1.8 Trening odbędzie się w dniu 15.09.2015 r. na stadionie Wrocławskiego Klubu 

Sportowego Śląsk Wrocław przy ul. Oporowskiej 62 i trwać będzie od godz. 16.30 do 

godziny 17.00 (zbiórka o godz. 16.00), mecz odbędzie się w dniu 15.09.2015 r, po 

zakończeniu treningu i składać się będzie z dwóch 20-minutowych części oraz 5-minutowej 

przerwy. 

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA 

2.1 W treningu oraz meczu może wziąć udział osoba, która ukończyła 7 lat, okazała 

legitymację szkolną lub dowód osobisty, nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w treningu oraz meczu  potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, a w przypadku  



braku zaświadczenia  lekarskiego oświadczeniem uczestnika o  braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w treningu oraz meczu, złożyła  oświadczenie o chęci uczestnictwa. 

W przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie składają opiekunowie prawni, którzy 

potwierdzą osobiście podpisanie oświadczenia. 

2.2 Uczestnicy treningu i meczu muszą mieć odpowiedni ubiór sportowy oraz napoje w 

odpowiedniej ilości. 

3. ZASADY TRENINGU 

3.1 Udział w treningu jest dobrowolny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone podczas treningu i meczu. 

3.2  Trening polega na wspólnym wykonywaniu ćwiczeń, według wskazówek trenera.  

3.2 Po zakończeniu treningu trener wskaże osoby, które będą mogły rozegrać mecz z 

zawodnikami klubu.  

3.4 Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie ich wizerunku w materiałach filmowych zdjęciach, 

które  zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych organizatorów. 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 

uczestników Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


