
Regulamin wydarzenia „WSSE AKTYWNIE” 

 

Wydarzenie „WSSE AKTYWNIE” stanowi część obchodów jubileuszu 20-lecia Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK"  

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia pn. „WSSE AKTYWNIE” (dalej jako: Wydarzenie). 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. 
z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, zwana dalej Organizatorem. 

3. Koordynatorem  Wydarzenia jest Justyna Oleksy, psycholog sportu i nauczyciel.  

4. Uczestnikiem Wydarzenia może być każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za zgodą 
opiekuna prawnego (dalej jako: Uczestnik). 

II CELE WYDARZENIA 

Celami Wydarzenia są: 

a) promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie aktywności fizycznej, 

b) promocja aktywności sportowej, 

c) rozwijanie predyspozycji sportowych Uczestników, 

d) budowanie relacji społecznych i promocja spędzania wolnego czasu w rodzinnym gronie, 

e) promocja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w ramach obchodów 
jubileuszu 20-lecia oraz promocja przedsiębiorstw strefowych.  

III ZASADY WSSE AKTYWNIE 

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne. 

2. Podstawą do korzystania z sobotnich zajęć od 24 czerwca 2017 r. do 26 sierpnia 2017 r. jest 
jednorazowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. 

3. Uczestnicy są zobligowani do zgłoszenia swojej obecności przed rozpoczęciem rozgrzewki, która 
zaczyna się o godz. 9:30.  

4. Wydarzenie trwa od 24 czerwca 2017 r. do 26 sierpnia 2017 r. Zajęcia sportowe odbywają się do 
26 sierpnia 2017 roku włącznie. 27 sierpnia 2017 odbędzie się zakończenie Wydarzenia na terenach 
przyległych do Schroniska PTTK „Andrzejówka”, adres: Rybnica Leśna, 58-350 Mieroszów. 
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmiany miejsca lokalizacji zakończenia Wydarzenia.  



5. Program odbywa się w formie cotygodniowych, sobotnich zajęć sportowych na terenie Hali 
Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu, na terenach zielonych przyległych do hali 
oraz w Parku im. J. III Sobieskiego w godzinach od 8:45 do 11:15.  

6. Zajęcia w danej strefie odbywają się tylko pod nadzorem instruktora. 

7. Korzystanie ze sprzętu podczas Wydarzenia powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo swoich 
oraz pozostałych osób, poszanowaniem sprzętu sportowego i sali.  

8. Wszelkie zauważone nieprawidłowości i zastrzeżenia należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi 
bądź Organizatorowi Wydarzenia. 

9. Wstęp na zajęcia jest możliwy wyłącznie w stroju sportowym oraz w obuwiu sportowym. 

10. Przechowywanie odzieży, toreb, obuwia i innych rzeczy na hali lekkoatletycznej powinno 
odbywać się wyłącznie w szatni. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

12. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod 
rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć. 

13. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapisać się na Wydarzenie poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego.  

14. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego każdy uczestnik oświadcza brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i bierze odpowiedzialność za ewentualne 
poniesione szkody zdrowotne. 

15. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego każdy Uczestnik oświadcza, że ma świadomość, 
że udział w Wydarzeniu nie jest objęty ubezpieczeniem wykupionym przez Organizatora. Każdy 
uczestnik bierze odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. 

16. Za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej podczas Wydarzenia ponosi odpowiedzialność jej 
opiekun prawny.  

17. Podczas Wydarzenia Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z nieodpłatnych konsultacji ze 
specjalistami np. trenerami, instruktorami, dietetykami, lekarzami, fizjoterapeutami itd.. Organizator 
zastrzega, że wymienieni powyżej specjaliści będą obecni jedynie na wybranych zajęciach. 

18. Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą w niezbędnym zakresie i celach 
związanych z przeprowadzeniem Wydarzenia, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami 
oraz wydania nagród laureatom, w szczególności poprzez publikację listy nagrodzonych Uczestników 
na stronie internetowej Organizatora oraz w wybranych środkach masowego przekazu, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

19. Zgłoszenie się do Wydarzenia i uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie swojego 
wizerunku/wizerunku swojego dziecka w celach promocyjno-marketingowych Organizatora, 



związanych z Wydarzeniem. W czasie Wydarzenia Organizator będzie wykonywał relacje 
fotograficzne oraz filmowe, które zostaną opublikowane. 

IV ZASADY PUNKTACJI I NAGRODY 

1. Podczas całego Wydarzenia każdy Uczestnik, który regularnie będzie uczestniczył w zajęciach 
otrzyma nagrodę rzeczową wg poniższego schematu: 

a) minimum 4 obecności- nagroda rzeczowa I stopnia, 

b) minimum 7 obecności- nagroda rzeczowa II stopnia, 

c) minimum 9 obecności- nagroda rzeczowa III stopnia. 

2. Nagrodzonym nie przysługuje prawo zwrotu ani wymiany nagród otrzymanych za uczestnictwo 
w Wydarzeniu. Nagrodzonym nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za nagrodę. 

3. Dla pełnoletnich Uczestników Wydarzenia przewidziana jest możliwość zdobycia cennych nagród.  

4. Zasady możliwości zdobycia cennych nagród zostaną ujęte w osobnym regulaminie.  

5. Organizator przewiduje konkursy z nagrodami po zakończeniu zajęć. Przedmiotowe konkursy nie 
są grą losową w rozumieniu ustawy o grach losowych. 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Wydarzenia będzie dostępny w dniu inauguracji Wydarzenia 24 czerwca 2017 r. 
w biurze zawodów oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.invest-park.com.pl do 
dnia 1 lipca 2017 r.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości niezależne od niego. 

3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Wydarzenia można uzyskać pod numerem telefonu: 
Tomasz Pluta 74 664 91 75, Małgorzata Mikołajczyk 74 664 91 69 lub w dniu Wydarzenia w biurze 
zawodów.   


