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REGULAMIN ZAWODÓW 

Mistrzostw Smart Gym® 

w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

dnia 8 marca 2021 r. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Zawodów – Mistrzostw Smart Gym® w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

(zwanych dalej „Zawodami”) jest spółka Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383004, posiadająca NIP: 677-235-64-21, REGON: 

121499796 oraz kapitał zakładowy 3.110.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”), właściciel 

sieci klubów Smart Gym (zwanej dalej: „Siecią Klubów”). 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywać 

się będą przygotowania do Zawodów, Zawody, w tym również warunki i zasady wyłaniania 

Zwycięzców oraz przebiegu postępowania reklamacyjnego. 

3. Zawody odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Zawody zostaną przeprowadzone przez Organizatora wyłącznie w prowadzonym przez 

Organizatora klubie sieci Smart Gym, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.   

5. Udział w Zawodach jest dobrowolny.  

§2. CEL ZAWODÓW 

Celem Zawodów jest promowanie Sieci Klubów oraz aktywnego trybu życia, w tym w szczególności 

popularyzacja sportów siłowych i wyciskania leżąc wśród dorosłych.  

§3. ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW 

1. Organizator Zawodów w ramach prowadzonej działalności w Sieci Klubów Smart Gym w okresie 

od dnia 31 października 2020 r. do dnia 8 marca 2021 r. świadczy usługi rekreacyjno-sportowe 

w formie zajęć zorganizowanych prowadzonych przez trenera i przygotowujących do 

przystąpienia do rywalizacji sportowej w Zawodach. Szczegółowe zasady korzystania z usług 

rekreacyjno-sportowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, określają postanowienia 

Regulaminu Klubów Smart Gym. Na zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy. 

2. Zajęcia zorganizowane, o których mowa w ust. 1 powyżej, to zajęcia wytrzymałościowo-siłowe 

służące głównie równomiernej rozbudowie wszystkich zdolności motorycznych. Priorytetowe 

znaczenie ma przygotowanie pod kątem Mistrzostw Smart Gym w wyciskaniu wielokrotnym 

sztangi leżąc: poprzez stosowanie różnorodnych metod treningowych zajęcia wpływają 

bezpośrednio lub pośrednio na poprawę parametrów, niezbędnych podczas rywalizacji 

w Zawodach. Ze względów zdrowotnych, aby nie dopuścić do dysproporcji siłowych, zalecane 

jest trenowanie wszystkich partii mięśniowych na wielu jednostkach treningowych. W celu 

poprawy wydolności i wytrzymałości zaleca się treningi cardio o wydłużonym czasie 

i różnorodnej intensywności. Podczas zajęć zorganizowanych, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
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wykorzystywane będą maszyny i urządzenia oraz pozostały sprzęt sportowy znajdujący się na 

następujących strefach i w opisanych poniżej celach: 

a) Strefa Eleiko - bezpośrednie przygotowanie pod kątem wykonywanego boju (znajdujący się 

tam wysokiej klasy sprzęt ciężarowy, będzie sprzętem używanym w Zawodach). W strefie tej 

znajduje się następujący sprzęt: ławki zawodnicze do wyciskania sztangi leżąc, stojaki, 

certyfikowany sprzęt do trójboju siłowego: sztangi, talerze obciążeniowe; 

b) Strefa wolnych ciężarów i Strefa Old School - bezpośrednie przygotowanie pod kątem 

wykonywanego boju. W strefie tej znajdują się sprzęty siłowe takie jak ławki zawodnicze do 

wyciskania sztangi leżąc, sztangi i talerze obciążeniowe, hantle, wyciągi, służą 

równomiernego wzmacnianiu wszystkich partii mięśniowych. Poza przygotowaniem pod 

kątem konkretnego boju, należy ćwiczyć także pozostałe partie mięśniowe, aby uniknąć 

dysproporcji siłowych; 

c) Strefa maszyn izotonicznych / półwolnych / izolowany - pośrednie przygotowania pod kątem 

wykonywanego boju, kompleksowe wzmacnianie dużych grup mięśniowych; poprawa 

pewnych sławnych ogniw, których wyeliminowanie jest możliwe przy użyciu ciężaru 

w formie izolowanej. W strefie tej znajdują się maszyny do ćwiczeń różnych grup 

mięśniowych z możliwością używania talerzy obciążeniowych, maszyny izolowane, wyciągi 

z różnymi rodzajami chwytów; 

d) Strefa crossfit - pośrednie lub bezpośrednie przygotowania pod kątem rywalizacji 

w Zawodach. Mnogość sprzętu do treningu wytrzymałościowo-siłowego umożliwia poprawę 

parametrów siły oraz wytrzymałości, które są niezbędne podczas Zawodów, polegających na 

wielokrotnym powtórzeniu tego samego ruchu. W strefie tej znajdują się: sztangi i talerze 

obciążeniowe, różnego rodzaju sprzęt funkcjonalny: odważniki kettlebell, worki 

z obciążeniem, stojaki i pomosty ciężarowe; 

e) Strefa cardio - przygotowanie pod kątem budowania wytrzymałości i wydolności tlenowej, 

niezbędnej, podczas wysiłku rozłożonego w czasie. W strefie tej znajdują się bieżnie, rowerki 

stacjonarne, ergometry wioślarskie i inne; 

f) Strefa alternatywnej rozgrzewki - przed każdym treningiem należy zadbać o prawidłową 

rozgrzewkę ogólną, co może mieć miejsce również poprzez alternatywne metody 

proponowane przez prowadzącego ćwiczenia w specjalnie wyznaczonej strefie do takiej 

rozgrzewki; 

g) Strefa kobiet – ze względu na konieczność zachowania wymaganego dystansu społecznego 

część Klientów przygotowujących się do udziału w Zawodach może skorzystać ze Strefy 

Kobiet, w której znajdują się sprzęty znajdujące się również w strefach wytrzymałościowo-

siłowych i cardio. Można tam wykonywać analogiczne treningi. W Strefie Kobiet znajdują się 

ławki zawodnicze, hantle, sztangi, odważniki kettlebell, sprzęt cardio; 

h) Strefa CORE - przygotowanie mięśni korpusu i brzucha, które pełnią niezbędne funkcje 

stabilizacyjne we wszystkich dyscyplinach sportu. W strefie tej znajdują się maty, obciążenia 

funkcjonalne, maszyny do wzmacniania mięśni brzucha; 

i) oraz wszelkie inne maszyny, urządzenia i sprzęt sportowy znajdujący się w danym Klubie, 

a służący celom wskazanym powyżej. 

j)  
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§4. TERMIN PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną przeprowadzane w dniu 8 marca 2021 r. w Klubie Smart Gym przy 

ul. Chorzowskiej 212 (Katowice 4 Wieże) w Katowicach  według następującego harmonogramu: 

1) od godz. 16:00 – do godz. 17:00 – Zawody w kategorii „Kobiety”; 

2) od godz. 17:00 – do godz. 20:00 – Zawody w kategorii „Mężczyźni”, z zastrzeżeniem § 9 

ust. 1 Regulaminu. 

2. Zawody poprzedzone zostaną zapisami w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. od godziny 06:00 do 

dnia 8 marca 2021 r. do godz. 14:00. Zapisy będą miały miejsce w Klubie Smart Gym Katowice 4 

Wieże w godzinach otwarcia tego Klubu oraz mogą odbywać się również w innej formie 

określonej przez Organizatora. 

3. Weryfikacja, ważenie i mierzenie Uczestników Zawodów rozpoczną się dnia 8 marca 2021 r. od 

godz. 14:00 i będą trwać do godz. 16:00 tego dnia w Klubie Smart Gym Katowice 4 Wieże. 

Weryfikacja, ważenie i mierzenie Uczestników nastąpi w kolejności zgłoszeń do weryfikacji. 

§5. UCZESTNICY ZAWODÓW 

1. Uczestnikiem Zawodów może być tylko sportowiec - osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

Uczestnikiem Zawodów może być osoba posiadająca aktualny na dzień Zawodów karnet do sieci 

Klubów Smart Gym® albo korzystająca w dniu Zawodów z usług Sieci Klubów na podstawie kart 

programów partnerskich takich jak: MultiSport, Ok System lub FitProfit (zwani dalej: 

„Uczestnikami”).  

2. Warunkiem udziału w Zawodach jest również uiszczenie w chwili zgłoszenia udziału w Zawodach 

opłaty wpisowej w wysokości 10,00 zł poprzez płatność w formie określonej przez Organizatora. 

W wypadku rezygnacji z udziału w Zawodach lub nie przystąpienia do udziału w Zawodach, 

uiszczona opłata nie ulega zwrotowi. 

3. W związku z organizacją i realizacją Zawodów, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do 

weryfikacji tożsamości i wieku Uczestnika Zawodów, poprzez poproszenie o okazanie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku i tożsamości 

Uczestnika.     

4. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do 

udziału w Zawodów i przestrzegania jego postanowień. 

5. W Zawodach nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających  

w zarządzie lub organach Organizatora, podmiotów powiązanych z nimi osobowo lub kapitałowo.  

6. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że udziału w zajęciach zorganizowanych 

przygotowujących do przystąpienia do udziału w Zawodach, o których to zajęciach mowa jest w 

§ 3 Regulaminu, mają wyłącznie zapisani na te zajęcia Klienci uprawiający sport w ramach 

współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, uprawnieni do 

korzystania z usług rekreacyjno-sportowych na podstawie Regulaminu Klubów Smart Gym, tj. 

Członek Klubu, osoba korzystająca z kuponu lub wejścia jednorazowego uprawniających do 

korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, a także osoba 

korzystająca z usług sieci klubów Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub 

konkursowych, bądź kodów rabatowych. 
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§6. KONKURENCJA SPORTOWA 

 

1. Każdy z Uczestników Zawodów zobowiązany jest do wykonania Konkurencji Sportowej 

„Wyciskanie wielokrotne sztangi leżąc w czasie 3 minut” (zwanej dalej: „Konkurencją 

Sportową”), zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania Konkurencji Sportowej wyłącznie 

w następującym stroju: 

a) koszulka odsłaniająca staw łokciowy typu t-shirt lub na ramiączkach oraz 

b) obcisłe krótkie spodenki lub długie spodnie przylegające do pośladków tzw. leginsy, kostium 

do trójboju siłowego, ciężarów lub zapasów.  

3. Przez cały czas wykonywania Konkurencji Sportowej Uczestnik jest zobowiązany do zachowania 

następującej pozycji ciała: pozycja klasyczna leżąc na ławce, głowa, barki, pośladki przylegają do 

ławki, stopy całe na podłodze lub podstawkach, stopa/stopy mogą się przemieszczać po podłodze 

lub podstawkach, ale nie wolno ich odrywać od podłoża.  

4. Podczas wykonywania Konkurencji Sportowej można używać pasa, opasek uciskowych lub taśm 

na nadgarstki oraz magnezji. Wszelkie inne ściągacze, między innymi na staw łokciowy, są 

niedozwolone. 

5. Podczas wykonywania Konkurencji Sportowej na wykonanie jednego powtórzenia składają się 

następujące ruchy: pełne dotknięcie klatki piersiowej i pełen widoczny wyprost w stawach 

łokciowych; przy czym każdy ruch powinien być wyraźnie zaakcentowany. 

6. Rozstaw dłoni nie może przekroczyć 81 cm (dla Uczestnika, którego wzrost wynosi nie więcej niż 

185 cm) albo 85 cm (dla Uczestnika, którego wzrost wynosi więcej niż 185 cm) mierząc pomiędzy 

palcami wskazującymi (obydwa palce wskazujące muszą znajdować się w granicach odpowiednio 

81 cm albo 85 cm wyznaczonych przez zaznaczenie na gryfie i w całości muszą być w kontakcie 

z tym zaznaczeniem. 

7. Uczestnicy będą wykonywać Konkurencję Sportową w następującej kolejności: 

a) Uczestnicy w kategorii „Kobiety” od godziny 16:00 w kolejności od Uczestnika najlżejszego 

do najcięższego w tej kategorii (a w wypadku Uczestników o tej samej wadze wg kolejności 

zgłoszeń do weryfikacji), a następnie: 

b) Uczestnicy w kategorii „Mężczyźni” od godziny 17:00 w kolejności od Uczestnika 

najlżejszego do najcięższego w tej kategorii (a w wypadku Uczestników o tej samej wadze wg 

kolejności zgłoszeń do weryfikacji). 

8. Każdy z Uczestników podczas Konkurencji Sportowej będzie wyciskał ciężar (łączna waga wraz 

ze sztangą) w zależności od wagi danego Uczestnika, przy czym ciężar ten zostanie ustalony 

zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

9. W wypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej Uczestników w danej kategorii takiego samego 

wyniku (taka sama ilość powtórzeń), wygrywa lżejszy Uczestnik. W wypadku osiągnięcia w danej 

kategorii takiego samego wyniku (taka sama ilość powtórzeń) przez dwóch lub więcej 

Uczestników, których waga jest taka sama, wygrywa Uczestnik, który wcześniej przystąpił do 

Konkurencji Sportowej. 

10. Po zdjęciu sztangi ze stojaków za pomocą obsługi lub samodzielnie, Uczestnik powinien czekać 

z zablokowanymi rękoma w stawami łokciowymi na komendę sędziego „start”. 
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11. Można zatrzymać sztangę na odpoczynek, ale tylko w pozycji górnej na zablokowanych rękach 

w stawach łokciowych. 

12. Istnieje możliwość poprawienia uchwytu w przypadku rozjechania się rąk poza granicę oznaczoną 

na sztandze w ramach przysługującego czasu po zwróceniu uwagi przez sędziego, ale tylko 

w pozycji górnej. 

13. Sędzia liczy głośno zaliczone powtórzenia 1,2,3,4, itd. (sędzia powinien zwrócić Uczestnikowi 

uwagę na błąd skutkujący niezaliczeniem danego powtórzenia, np. słowem: „głowa”, „pośladki”, 

„nogi”, „wyprost” itd.). 

14. Sędzia nie zalicza danego powtórzenia w następujących przypadkach:  

a) brak kontaktu sztangi z klatką, 

b) brak widocznego wyprostu ramion, 

c) brak kontaktu stóp/stopy z podłożem, 

d) kontakt stóp/stopy z elementem ławki, 

e) oderwanie pośladka/pośladków,  

f) oderwanie głowy,  

g) zakończenie próby w trakcie powtórzenia (przed wyprostowaniem łokci), 

h) zatrzymanie sztangi na klatce piersiowej. 

15. Uczestnik kończy wykonywanie Konkurencji Sportowej, gdy zabraknie mu sił lub zakończy się 

czas (3 min. tj. 180 sek.).  

16. Dany Uczestnik może wykonać Konkurencję Sportową wyłącznie jeden raz. 

 

§7. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Komisję sędziowską (zwana dalej: „Komisją”) składającą się z trzech osób powoła Organizator. 

Podczas wykonywania przez danego Uczestnika Konkurencji Sportowej funkcję sędziego pełni 

jeden z członków Komisji, wybrany dowolnie spośród członków Komisji. Wszelkie wątpliwości 

dotyczące przebiegu Konkurencji Sportowej rozstrzyga Komisja zwykłą większością głosów. 

2. Komisja dokona wyboru Zwycięzców Konkurencji Sportowej w każdej z kategorii, o której mowa 

w § 4 ust. 1 Regulaminu spośród wszystkich Uczestników Konkurencji Sportowej w danej 

kategorii, w ten sposób, że Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z wynikami ustalonymi 

w oparciu o § 6 Regulaminu: 

1) Uczestnicy zajmujący miejsce I - po jednym w każdej kategorii; 

2) Uczestnicy zajmujący miejsce II – po jednym w każdej kategorii; 

3) Uczestnicy zajmujący miejsce III – po jednym w każdej kategorii. 

3. Indywidualne wyniki Uczestników będą podlegały ocenie przez Komisję pod względem 

spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem.   

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 8 marca 2021 r. po zakończeniu rywalizacji sportowej we 

wszystkich kategoriach Zawodów. 

§8. NAGRODY 

1. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody ufundowane przez Organizatora: 

1) za miejsce I w danej kategorii: 

⎯ karnet lub voucher do Smart Gym® na okres 56 dni oraz torba sportowa; 
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2) za miejsce II w danej kategorii: 

⎯ karnet lub voucher Smart Gym® na okres 28 dni oraz torba sportowa; 

3) za miejsce III w danej kategorii: 

⎯ workoplecack Smart Gym oraz bidon. 

2. W wypadku Zwycięzcy posiadającego w dniu Zawodów Członkostwo w Klubie w rozumieniu 

Regulaminu Klubów Smart Gym nagrodą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  (voucher 

albo karnet) będzie karnet takiego samego rodzaju, jaki posiada dany Zwycięzca, tj. Karnet OPEN 

albo Karnet HALF OPEN w rozumieniu Regulaminu Klubów Smart Gym® ważny przez okres,  

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim wypadku znajduje zastosowanie 

postanowienie cz. II. ust. 10 in fine Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym, tj. karnet, o którym 

mowa w niniejszym ustępie jest aktywny od dnia następnego po ostatnim dniu okresu 

obowiązywania ostatniego karnetu. W wypadku Zwycięzcy innego aniżeli wskazany powyżej 

Członek Klubu, nagrodą, o której mowa w ust. ust. 1 niniejszego paragrafu paragrafu  (voucher 

albo karnet) będzie voucher Smart Gym do wykorzystania w Klubie Smart Gym (na zakup 

Karnetu OPEN lub HALF OPEN na okres, o którym mowa w ust. 1) w terminie obowiązywania 

karnetu najpóźniej 6 miesięcy od dnia Zawodów. 

3. Warunkiem otrzymania danej nagrody jest złożenie Organizatorowi przez Zwycięzcę danej 

Konkurencji Sportowej w chwili odbioru nagrody, oświadczenia dla celów podatkowych, o ile 

będzie wymagane oraz oświadczenia o odbiorze nagrody.  

4. Organizator informuje, że z uwagi na ich wartość oraz sportowy charakter Zawodów, nagrody 

przyznane w Zawodach są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na osobę trzecią.  

6. Nagrody nie można zamienić na jej równowartość pieniężną. 

 

§9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w dniu 8 marca 2021 r. w Klubie Smart Gym Katowice 4 

Wieże® w Katowicach przy ul. Chorzowskiej nr 212 po zakończeniu Konkurencji Sportowej 

przez wszystkich zapisanych Uczestników. Równocześnie z ogłoszeniem wyników Zwycięzcom 

zostaną wręczone nagrody. 

2. Zwycięzcy mogą odebrać nagrodę wyłącznie osobiście.  

3. W celu sprawdzenia tożsamości danego Zwycięzcy pracownicy Organizatora mogą poprosić 

o okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa 

okazania dokumentu wiąże się z odmową wydania i przekazania nagrody. 

4. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie 1 powyżej, bądź w okolicznościach 

opisanych w niniejszym paragrafie, oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje 

wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy Zawodów z tego tytułu wobec Organizatora. 

 

§10. NARUSZENIE ZASAD UDZIAŁU W ZAWODACH 

W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie nie będzie on 

brany pod uwagę przez Organizatora oraz powołaną przez niego Komisję. 
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§11. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Klientów korzystających z usług w formie 

zajęć zorganizowanych przygotowujących do rywalizacji sportowej w Zawodach jest Organizator 

tj. Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 

ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, 

posiadająca NIP: 6772356421, REGON: 121499796 oraz kapitał zakładowy 3.110.000,00 złotych 

(dalej: „Administrator”). 

2. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże Administrator zastrzega, że udział 

w Zawodach, w tym odebranie nagrody bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

jest niemożliwe. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych: iod@smartgym.club 

4. Dane osobowe Uczestników Zawodów przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do 

realizacji tych Zawodów, w tym wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród oraz realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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), w celu wykorzystania wizerunku 

Zwycięzców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz 

w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące 

z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) 

lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące 

usługi księgowe, prawne, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające 

Administratorowi rozwiązania informatyczne. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników do państw trzecich. 

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania zapisów i Zawodów oraz 

po ich zakończeniu w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych 

i rachunkowych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu. 

8. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych 
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i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, 

przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

9. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów korzystających z usług 

rekreacyjno-sportowych w formie zajęć zorganizowanych przygotowujących do 

współzawodnictwa sportowego w Zawodach oraz usług drogą elektroniczną w formie Konta 

Klienta zawierają postanowienia Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym, Regulaminu świadczenia 

usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Smart Gym oraz Polityka Prywatności dostępne na 

stronie https://smartgym.club/ 

 

§12. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Zawodami należy składać pisemnie w Klubie lub na 

adres siedziby Organizatora lub w drodze korespondencji na adres e-mail: bok@smartgym.club 

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takie jak: imię, 

nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi 

w formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie reklamacyjne. 

3. Organizator udziela odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://smartgym.club/ oraz w Klubach Smart Gym®. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu w prawnie dopuszczalnym zakresie, w tym zmiany na korzyść 

Klientów, wymagają dla swojej ważności podania nowego Regulaminu do wiadomości Klientów 

poprzez jego opublikowanie na stronie https://smartgym.club/ oraz w Klubach. W wypadku 

zmiany Regulaminu Klient jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Zawodach. 

3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, Organizator zastrzega również możliwość zmiany Regulaminu 

z ważnego powodu, tj. w wypadku niemożności prowadzenia działalności gospodarczej w Klubie 

w dniu 8 marca 2021 r. i w takim wypadku będzie uprawniony do zmiany Regulaminu poprzez 

wyznaczenie nowego terminu Zawodów, z zastrzeżeniem, że Zawody odbędą się w poniedziałek 

nie później niż do dnia 26 kwietnia 2021 r. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników z związku 

z udziałem w Zawodach. 

 

Załącznik: 

1) Tabela ciężaru w zależności od wagi Uczestnika; 

 

https://smartgym.club/
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