
REG UL AM I N  

Aktywne Kobiety Kobietom  

 

I. ORGANIZATORZY 

 

Organizatorem wydarzenia jest: 

 Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej,  

 Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, 

 

II. CEL 

 

1. Popularyzacja i upowszechnianie fitnessu jako zdrowej i prostej formy sportu                            

i rekreacji. 

2. Promocja miasta. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE i PROGRAM MINUTOWY 

 

1. Zajęcia odbędą się w dniu 23 marca 2019 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej 

„Centrum” ul. Aleja Róż 3 w Dąbrowie Górniczej. 

2. Start nastąpi o godz. 10:00 poprzez rejestrację wszystkich uczestników, treningi 

zaczną się o 12:00. 

3. Zajęcia odbędą się wg. harmonogramu: 

10:00-12:00 Rejestracja uczestników  

12:00-12:30 Rozgrzewka z Danielem Żołkiem  

12:35-13:20 Trening z Ewą Chodakowską  

13:25-14:10 Trening Jogi z Basią Tworek  

14:15-14:35 Prelekcja dietetyka Be Active: Marta Kielak  

14:40-15:25 Trening z Lefterisem Kavoukisem  

15:30-16:15 Trening z Piotrem Karwatem  

16:20-17:20 Zdjęcia z Ewą Chodakowską i teamem Be Active.   

 

IV. ZGŁOSZENIA 

 

1. W ramach imprezy Aktywne Kobiety Kobietom firma „Bebio” Sp. z o.o. z/s w Warszawie 

organizuje treningi fitness. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja 

regulaminu utworzonego przez w/w podmiot dostępnego przy rejestracji na stronie: 

https://sklep.bebio.pl/warsztaty_dabrowa_gornicza/formularz.php       

https://sklep.bebio.pl/warsztaty_dabrowa_gornicza/formularz.php


2. Udział w treningu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy zadeklarują  

zdolność do udziału  w treningu fitness na własną odpowiedzialność, na formularzu 

udostępnionym przez firmę „Bebio” Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy rejestracji. 

3. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

4. Organizatorzy wprowadzają limit 600 osób, biorących udział w zajęciach. W momencie 

osiągnięcia limitu, rejestracja zostaje zakończona, co jest  jednoznaczne z zamknięciem 

listy uczestników. 

5. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 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  z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)„ Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku  informuję, że : 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji               

w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 

reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony 

Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 

32- 261 20 10 wew. 125. 

3. Dane osobowe w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie imprezy są 

przetwarzane na podstawie zgody  art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.  

4. Wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza oraz rejestracja na 

Zajęcia na stronie https://sklep.bebio.pl/warsztaty_dabrowa_gornicza/formularz.php      

jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku poprzez jego 

rejestrację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia na 

stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatorów,  w celu 

informacyjnym, marketingowym, promocyjnym i sprawozdawczym  Organizatorów 

5. W przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku należy nie wchodzić na teren 

obiektu, w którym odbywa się impreza 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy/ 

mailto:iod@csir.pl
https://sklep.bebio.pl/warsztaty_dabrowa_gornicza/formularz.php


współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich 

obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. 

7. Pana/i Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do 

jakiego zostały zebrane.  

8. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

9. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na 

przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. 

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren imprezy. 

Nie podanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie.  

11. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W ramach imprezy Aktywne Kobiety firma  

2. Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie przepisami prawnymi zawartymi               

w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i jej 

późniejszymi zmianami. 

3. Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem obwiązującym na Hali 

Widowiskowo-Sportowej Centrum. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o których 

zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy . 

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 

 


