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REGULAMIN ZAWODÓW 

,,WYKRĘĆ JAK NAJWIĘCEJ KILOMETRÓW I WYGRAJ ROWER” 

W SIECI KLUBÓW SMART GYM® 

 w dniu 05 października 2022 r. i 10 października 2022 r. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Zawodów ,,WYKRĘĆ JAK NAJWIĘCEJ KILOMETRÓW I WYGRAJ ROWER’’ 

w Sieci Klubów Smart Gym® w dniu 05 października 2022 r. i 10 października 2022 r. (zwanych 

dalej „Zawodami”) jest spółka Smart Platinium 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: 

0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890 („Organizator”), prowadząca sieć klubów 

fitness pod nazwą Smart Gym®. 

2. Zawody składają się z dwóch etapów: 

a) ,,Kwalifikacji” oraz 

b) ,,Finału”. 

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

się będą Zawody, w tym również warunki i zasady wyłaniania Zwycięzcy oraz przebiegu 

postępowania reklamacyjnego. 

4. Zawody odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Udział w Zawodach jest dobrowolny.  

§2. CELE ZAWODÓW 

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

szczególności popularyzacja ćwiczeń na „Rowerku stacjonarnym”.  

§3. MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1. Kwalifikacje zostaną przeprowadzane we wszystkich otwartych w czasie trwania Zawodów 

Klubach Sieci Smart Gym®. 

2.  Finał zostanie przeprowadzony w Klubie Smart Gym przy al. Roździeńskiego nr 14 w 

Katowicach. 

§4. TERMIN PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
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1. Kwalifikacje zostaną przeprowadzane w dniu 05 października 2022 r., przy czym do 

rywalizacji sportowej w ramach Kwalifikacji można przystąpić w wybranym, otwartym 

Klubie Smart Gym w godzinach  od 7:00 do 21:00.  

2. Finał zostanie przeprowadzony w dniu 10 października 2022 r. o godz. 19:00. 

§5. UCZESTNICY ZAWODÓW 

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

prawnych, będąca Klientem w rozumieniu Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym® (zwana dalej: 

„Uczestnikiem”).  

2. 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. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową dopuszczenia do udziału w 

Zawodach. 

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

udziału w Zawodach i przestrzegania jego postanowień. 

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

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

jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z 

Organizatorem lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z nim osobowo lub kapitałowo, w 

związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowanymi Zawodami. 

5. Do udziału w Finale uprawnieni są wyłącznie Finaliści, wyłonieni zgodnie z §7 Regulaminu. 

6. W Klubach, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu i w czasie, o których mowa w §4 ust. 1 

Regulaminu prowadzone będą Kwalifikacje w postaci rywalizacji sportowej polegającej na 

nieprzerwanym przejechaniu na wyznaczonym Rowerku Stacjonarnym jak największej ilości 

kilometrów (dalej: ,,Zadanie”).  

7. W Klubie, o którym mowa w §3 ust. 2 Regulaminu i w czasie, o których mowa w §4 ust. 2 

Regulaminu prowadzony zostanie Finał Zawodów w postaci rywalizacji sportowej Finalistów 

polegającej na nieprzerwanym przejechaniu na wyznaczonym Rowerku Stacjonarnym jak 

największej ilości kilometrów (dalej: ,,Zadanie Finałowe”).  

8. Aby wziąć udział w Zawodach Uczestnik zobowiązany jest: 

a) zgłosić swój udział w Zawodach w wybranym przez siebie Klubie w czasie o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 Regulaminu poprzez stawienie się w tym Klubie i w tym czasie; 

b) poinformować Smart Asystenta o chęci wzięcia udziału w Zawodach; 

c) wykonać Zadanie zgodnie z Regulaminem; 
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d) po odnotowaniu wyniku przez Smart Asystenta, złożyć podpis przy odnotowanym przez 

Smart Asystenta wyniku oraz podać wymagane dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu) i złożyć wymagane oświadczenia dla potrzeb udziału w Zawodach, 

wyłonienia Finalistów, wyłonienia Zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz powiadomienia o 

wynikach. Odmowa podania wymaganych danych lub odmowa złożenia wymaganych 

oświadczeń wiąże się z odmową dopuszczenia do udziału w Zawodach. 

e) w przypadku zakwalifikowania się do Finału stawić się Klubie, o którym mowa w §3 ust. 2 

Regulaminu i w czasie, o których mowa w §4 ust. 2 Regulaminu i poinformować Smart 

Asystenta o chęci wzięcia udziału w Finale; 

f) wykonać Zadanie Finałowe zgodnie z Regulaminem; 

g) po odnotowaniu wyniku przez Smart Asystenta, złożyć podpis przy odnotowanym przez 

Smart Asystenta wyniku oraz podać wymagane dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu) i złożyć wymagane oświadczenia dla potrzeb udziału w Zawodach, 

wyłonienia Zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz powiadomienia o wynikach. Odmowa 

podania wymaganych danych lub odmowa złożenia wymaganych oświadczeń wiąże się z 

odmową dopuszczenia do udziału w Zawodach. 

9. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Zawodach tylko jeden raz i tylko jeden raz może 

wykonać Zadanie oraz Zadanie Finałowe. 

§6. ZADANIE 

1. Każdy z Uczestników Zawodów zobowiązany jest do wykonania Zadania w czasie dziesięciu 

minut, zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Każdy Uczestnik obowiązany jest do wykonywania Zadania wyłącznie w sportowym obuwiu i 

stroju. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania Zadania na specjalnie do tego wyznaczonym Rowerku 

Stacjonarnym. W każdym z Klubów Smart Gym otwartym w czasie trwania Zawodów 

wyznaczony zostanie jeden Rowerek Stacjonarny, na którym Uczestnicy będą mogli wykonać 

Zadanie. Rowerek Stacjonarny, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie oznaczony przez 

Organizatora. 

4. Podczas wykonywania Zadania Uczestnik nie może odrywać stóp od pedałów ani zatrzymywać 

się. Przerwanie ćwiczenia, niezależnie od czasu trwania przerwy skutkuje zakończeniem Zadania.  

5. Uczestnik kończy wykonywanie Zadania, gdy oderwie stopę od pedału lub przerwie ćwiczenie, tj. 

zatrzyma się, niezależnie od czasu trwania przerwy. 

6. Uczestnik kończy wykonywanie Zadania w przypadku, o którym mowa w ust.4 i 5 powyżej, gdy 

zabraknie mu sił lub gdy zakończy się czas (10 min.). 
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7. Czas oraz odległość (ilość przejechanych kilometrów) mierzona jest za pomocą liczników na 

wyznaczonym Rowerku Stacjonarnym. 

8. Bezpośrednio po ukończeniu Zadania Uczestnik zobowiązany jest wykonać fotografię 

dokumentującą stan licznika Rowerku Stacjonarnego przedstawiający osiągnięty przez Uczestnika 

wynik oraz przedstawić ją Smart Asystentowi, który zweryfikuje i odnotuje wynik,  chyba, że 

wynik został zweryfikowany i odnotowany przez Smart Asystenta bezpośrednio po zakończeniu 

przez Uczestnika Zadania. 

 

§7. WYŁANIANIE FINALISTÓW 

1. Komisję Sędziowską składającą się z trzech osób powoła Organizator. 

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

spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem. 

3. Do Finału dostaje się Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki określone w niniejszym 

Regulaminie oraz w ciągu 10 minut pokona największą odległość na wyznaczonym do tego celu 

Rowerku Stacjonarnym w danym Klubie (w każdym Klubie Smart Gym wyłoniony zostanie jeden 

Uczestnik, który osiągnął najwyższy wynik w tym Klubie). Ponadto, do Finału dostaje się 6 

(słownie: sześć) Uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki określone w niniejszym 

Regulaminie oraz w ciągu 10 minut pokonali największą odległość na wyznaczonym do tego celu 

Rowerku Stacjonarnym, nie wliczając w to Uczestników, o których mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu. 

4. Finaliści zostaną wyłonieni do dnia 7 października 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

Organizator powiadomi Finalistów o zakwalifikowaniu ich do Finału w formie wiadomości  e-

mail skierowanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Uczestnika. 

5. W wypadku osiągnięcia takiego samego, najwyższego wyniku w danym Klubie przez co najmniej 

dwóch Uczestników rozegrana zostanie bezpośrednia dogrywka między tymi Uczestnikami 

trwająca 5 minut. Dogrywka odbędzie się w wybranych przez Uczestników Klubach w terminie 

ustalonym z ww. Uczestnikami, jednak nie później niż do dnia 8 października 2022 r. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Finaliści zostaną wyłonieni do dnia 9 

października 2022 r. 

 

§8. ZADANIE FINAŁOWE 

1. Każdy z Finalistów zobowiązany jest do wykonania Zadania Finałowego w czasie dziesięciu 

minut, zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Każdy Finalista obowiązany jest do wykonywania Zadania wyłącznie w sportowym obuwiu i 

stroju. 
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3. Finalista zobowiązany jest do wykonania Zadania Finałowego na specjalnie do tego 

wyznaczonym Rowerku Stacjonarnym w Klubie Smart Gym przy al. Roździeńskiego w 

Katowicach w obecności Smart Asystenta.  

4. Finaliści będą wykonywać Zadanie Finałowe w kolejności od Finalisty, który osiągnął najmniejszą 

najniższy wynik w Kwalifikacjach do Finalisty, który osiągnął najwyższy czas w Kwalifikacjach. 

5. Podczas wykonywania Zadania Finałowego Uczestnik nie może odrywać stóp od pedałów ani 

zatrzymywać się. Przerwanie ćwiczenia, niezależnie od czasu trwania przerwy skutkuje 

zakończeniem Zadania Finałowego.  

6. Uczestnik kończy wykonywanie Zadania Finałowego, gdy oderwie stopę od pedału lub przerwie 

ćwiczenie, tj. zatrzyma się, niezależnie od czasu trwania przerwy. 

7. Uczestnik kończy wykonywanie Zadania Finałowego w przypadku, o którym mowa w ust.6 i ust. 

7 powyżej, gdy zabraknie mu sił lub gdy zakończy się czas (10 min.). 

8. Czas oraz odległość (ilość przejechanych kilometrów) mierzona jest za pomocą licznika na 

wyznaczonym Rowerku Stacjonarnym. 

9. Bezpośrednio po ukończeniu Zadania Finałowego Smart Asystent weryfikuje i odnotowuje 

osiągnięty przez Finalistę wynik. 

 

§9. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY ORAZ FINALISTÓW NA MIEJSCU II I III 

1. Komisję Sędziowską składającą się z trzech osób powoła Organizator. 

2. Indywidualne wyniki Finalistów będą podlegały ocenie przez Komisję pod względem spełnienia 

wszystkich wymogów określonych Regulaminem. 

3. Zawody wygrywa na miejscu I (dalej: „Zwycięzca”) Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki 

określone w niniejszym Regulaminie oraz w Finale, w ciągu 10 minut pokona największą 

odległość na wyznaczonym do tego celu Rowerku Stacjonarnym. Miejsce II i miejsce III zajmą 

dwaj kolejni Uczestnicy, którzy w Zadaniu Finałowym w ciągu 10 minut pokonają kolejno 

największą odległość na wyznaczonym do tego celu Rowerku Stacjonarnym. 

4. Wyniki Zawodów zostaną ogłoszone w dniu 10 października 2021 r. w Klubie Smart Gym® w 

Katowicach przy al. Roździeńskiego 14 po zakończeniu Zadania Finałowego przez wszystkich 

Finalistów, którzy zgłosili swój udział w Finale, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Równocześnie z 

ogłoszeniem wyników, Zwycięzcy oraz Finalistom zostanie wręczona nagroda, a ponadto 

Zwycięzca i Finaliści na miejscu II i III zostaną udekorowani pamiątkowymi medalami. 

5. W wypadku osiągnięcia takiego samego wyniku przez co najmniej dwóch Finalistów rozegrana 

zostanie dogrywka między tymi Uczestnikami trwająca 5 minut, w wypadku gdyby od tego 

zależało wyłonienie Zwycięzcy lub Finalisty na miejscu II lub III. Dogrywka odbędzie się 

bezpośrednio po zakończeniu Zadania Finałowego przez wszystkich Finalistów, którzy zgłosili 
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swój udział w Finale. W dogrywce obowiązuje taka sama kolejność, w jakiej Finaliści objęcie 

dogrywką wzięli udział w Finale. 

 

§10. NAGRODA 

1. Zwycięzca otrzyma następującą nagrodę ufundowaną przez Organizatora: 

a) rower szosowy TRIBAN RC120 Flatbar z hamulcami tarczowymi  o wartości 2.300 zł brutto; 

b) pamiątkowy medal; 

c) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) 

wartości nagrody wskazanej w lit. a) i b) z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego z 

tytułu wygranej; 

(dalej łącznie: „Nagroda Główna”). 

2. Ponadto Finaliści, którzy zajmą miejsce II i III, otrzymają następujące nagrody ufundowane przez 

Organizatora: 

1) za II miejsce: 

a) bon podarunkowy Smart Gym o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto; 

b) torba sportowa Smart Gym; 

c) pamiątkowy  medal; 

2) za III miejsce: 

a) bon podarunkowy Smart Gym o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) 

brutto; 

b) plecak sportowy Smart Gym; 

c) pamiątkowy medal; 

3) Finaliści inni niż, wskazani w pkt  1) i 2) powyżej, tj. za miejsca IV-XIV otrzymają 

workoplecak Smart Gym. 

3. Bon Smart Gym obniża kwotę do zapłaty za wybrany Karnet znajdujący się w aktualnej na dzień 

realizacji bonu ofercie Klubów Smart Gym o wartość tego bonu. Bon ma postać papierowej karty 

na okaziciela. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że bon Smart Gym nie może 

być wykorzystany ani przy zakupie wejścia jednorazowego ani przy zakupie żadnej innej (innej 

niż Karnet) usługi ani przy uiszczeniu żadnej innej opłaty. W przypadku gdy posiadacz bonu 

dokona zakupu na kwotę niższą niż wartość kodu rabatowego, wówczas niewykorzystana wartość 

bonu przepada. 

4. Bony Smart Gym są ważne do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59. Bon niewykorzystany 

w terminie określonym w zdaniu poprzednim przepada. 

5. Bony Smart Gym nie łączą się z innymi promocjami, akcjami ani kodami rabatowymi, chyba że 

Regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
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3. Warunkiem otrzymania nagrody, w tym Nagrody Głównej jest potwierdzenie jej odbioru w 

ewidencji prowadzonej przez Organizatora, podanie Organizatorowi przez Zwycięzcę lub 

Finalistę, w chwili odbioru nagrody, danych dla celów podatkowych jeżeli będą wymagane oraz 

potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z klauzulą informacyjną o treści wynikającej z § 12 ust. 

11 zdanie drugie i trzecie Regulaminu. Odmowa podania wymaganych danych, odmowa 

podpisania oświadczenia o odbiorze nagrody lub odmowa potwierdzenia zapoznania się z treścią 

klauzuli informacyjnej, wiąże się z odmową wydania nagrody. 

4. Przyznanie nagrody, o której mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu uzależnione będzie od 

udzielenia Organizatorowi przez Zwycięzcę lub Finalistę zgód, o których mowa w § 12 ust. 9 i 10 

Regulaminu. 

5. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w §9 ust. 4 Regulaminu, bądź w okolicznościach 

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

wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy Zawodów lub Finalisty z tego tytułu wobec 

Organizatora. 

6. Zwycięzca zobowiązuje się spełnić wszelkie wymagane prawem obowiązki podatkowe związane z 

otrzymaniem Nagrody. 

7. Zwycięzca zostanie obciążony zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w 

wysokości 10% wartości otrzymanej Nagrody. Zwycięzca wyraża zgodę na potrącenie zaliczki na 

poczet tego podatku z nagrody pieniężnej, o której mowa w §10 ust. 1 lit. b) Regulaminu. 

Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem Nagrody pobierze od Laureata wartość tego podatku, a następnie odprowadzi do 

właściwego, zgodnego z deklaracją Laureata, Urzędu Skarbowego. 

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

których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu są wolne od podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

9. Fundatorem nagród jest Organizator. 

6. Zwycięzca ani Finalista nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na osobę trzecią.  

7. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania 

jej ekwiwalentu w formie pieniężnej. Nie jest możliwe odebranie wyłącznie dodatkowej nagrody 

pieniężnej. 

 

§11. 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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§12. DANE OSOBOWE  

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem 

w Zawodach, w tym danych przekazanych do ewidencji prowadzonej dla potrzeb 

udokumentowania Zwycięzcy otrzymującego Nagrodę jest Smart Platinium 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: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych: iod@smartgym.club. 

3. Organizator informuje, że udział w Zawodach, w tym wydanie nagrody bez podania przez 

Uczestnika danych osobowych jest niemożliwy. 

4. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika, w tym w ewidencji będą przetwarzane w celu i 

zakresie niezbędnym do wykonania warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym 

wydania Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 wydania 

nagrody oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz 

przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 przekazywanych przez Uczestnika mogą być podmioty 

świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradztwa podatkowego, dostawcy 

rozwiązań IT służących do obsługi księgowo-podatkowej oraz organy podatkowe. 

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

7. Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania 

Zawodów oraz po jej zakończeniu w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów 

podatkowych 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 sprzeciwu przez Uczestnika.  

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

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 
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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 i 

przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, 

przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

9. Wydanie nagrody uzależnione będzie od udzielenia przez Zwycięzcę/Finalistę zgody na 

nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora (lub 

upoważnioną przez niego osobę) wizerunku Zwycięzcy/Finalisty utrwalonego w związku z jego 

udziałem w Zawodach z uwagi na wygraną w Zawodach/przejście do Finału, w zamian za nagrodę 

wraz z podaniem jego imienia i nazwiska, w tym na zwielokrotnianie wizerunku Zwycięzcy/ 

Finalisty wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami (np. wywoływanie lub 

drukowanie zdjęć), jego rozpowszechnianie oraz publikowanie na nośnikach informacji 

zamieszczonych w Klubach Smart Gym® oraz w mediach elektronicznych, w szczególności na 

stronie internetowej Smart Gym®, celem przedstawiania i promowania Sieci Klubów Smart 

Gym® oraz złożenie oświadczenia, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie 

narusza dóbr osobistych Zwycięzcy/Finalisty ani innych praw. 

10. Wydanie nagrody dla Zwycięzcy/Finalisty uzależnione będzie również od udzielenia przez 

Zwycięzcę/Finalistę zgody na przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy/Finalisty, w postaci 

imienia i nazwiska oraz wizerunku Zwycięzcy/Finalisty utrwalonego w związku z jego udziałem 

w Zawodach z uwagi na wygraną w Zawodach/przejście do Finału - przez Organizatora, w 

zakresie niezbędnym do rozpowszechnienia imienia, nazwiska i wizerunku Zwycięzcy/Finalisty, 

na warunkach i zgodnie z treścią zgody na rozpowszechnianie imienia, nazwiska i wizerunku, o 

której mowa w ust. 9 powyżej. 

11. Uczestnikom oraz Finalistom biorącym udział odpowiednio w Kwalifikacja i w Finale, zostanie 

udostępniona treść klauzuli informacyjnej. Ponadto Zwycięzcy oraz Finalistom bezpośrednio 

przed odebraniem nagrody zostanie udostępniona klauzula informacyjna. Klauzula ta stanowi 

załącznik do ewidencji. 

 

§12. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Zawodów, w tym co do niniejszego Regulaminu,  należy składać w formie 

pisemnej za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora albo drogą mailową na adres 

mailowy: bok@smartgym.club, z dopiskiem ,,Zawody WYKRĘĆ JAK NAJWIĘCEJ 

KILOMETRÓW I WYGRAJ ROWER". 

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

 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy informują, że członkowie Komisji Sędziowskiej ani inny personel obecny podczas 

Zawodów w Klubie Smart Gym nie są zobowiązani do kontrolowania techniki wykonywania 

Zadania lub Zadania Finałowego przez Uczestnika w innym celu i w innym zakresie niż 

weryfikacja prawidłowości wykonania tego Zadania/Zadania Finałowego.  

2. Organizator informuje, że wykonywanie Zadania/Zadania Finałowego, jak każda aktywność 

fizyczna może wiązać się z doznaniem kontuzji fizycznej. W szczególności wykonywanie 

Zadania/Zadania Finałowego bez rozgrzewki, przez osoby mało aktywne fizycznie lub nie mające 

doświadczenia w ich wykonywaniu może powodować zwiększenie ryzyka kontuzji. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania Zadania/Zadania Finałowego Uczestnik winien 

zweryfikować swoje możliwości fizyczne, a w razie złego stanu fizycznego lub w razie 

jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych powinien odstąpić od udziału w Zawodach. 

4. Regulamin dostępny jest pod adresem https://smartgym.club/. Regulamin udostępniany jest 

nieodpłatnie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za 

pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Uczestnik. Regulamin jest ponadto 

dostępny  w Klubach Smart Gym. 

5. 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 www.smartgym.club oraz w Klubach Smart Gym. W 

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

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

udziałem w Zawodach. 


