REGULAMIN
„Fitnessowy Maraton w Atolu”

1. Cel i nazwa imprezy:
Fitnessowy Maraton w Atolu zwany w dalszej części regulaminu „Maratonem” to
impreza dla osób trenujących różne odmiany fitness, które chciałyby sprawdzić swoje siły
podczas trzygodzinnych zmagań.

2. Organizator:
Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o.o., ul. Brzozowa 7, 56-400 Oleśnica.

3. Termin, godzina i lokalizacja wydarzenia:
Termin: 30 marca 2019r.
Maraton będzie trwał 3 godziny: 10:00-13:00.
Miejsce: Sala Fitness OKR ATOL, przy ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy.

4. Zgłoszenie:
Zapisy prowadzone są w kasie siłowni w budynku OKR ATOL Sp. z o.o. przy ul.
Spacerowej 20 w godzinach otwarcia obiektu. W związku z ograniczoną liczbą miejsc (35
osób) decyduje kolejność zgłoszeń oraz rejestracji płatności.

5. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem Maratonu może być każda osoba, która:
Ukończyła 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych),
Dokonała zapisu oraz uiściła opłatę za uczestnictwo,
Podczas zgłoszenia wpisała się na listę uczestników, podając następujące dane:
imię i nazwisko, datę urodzenia, nr tel. kontaktowego, e: mail,
Wypełniła oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w
maratonie (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic lub
opiekun prawny),
Będzie ubrana w strój oraz obuwie sportowe i będzie posiadała ręcznik,
Zapoznała się z regulaminem Maratonu oraz regulaminem ogólnym Kompleksu
Rekreacyjnego przy ul. Spacerowej 20.

6. Opłata:
Opłata wynosi 40 zł płatna podczas zapisu w kasie siłowni OKR ATOL Sp. z o.o.

7. Rezygnacja z udziału w Maratonie jest możliwa do dnia 27 marca 2019r., po
przekroczeniu wskazanego terminu koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

8. Przebieg Maratonu:

Uczestnicy powinni zgłosić się w dniu Maratonu min. 20 min przed
rozpoczęciem,
Maraton będzie trwał 3 godziny,
Będzie składał się z 2 bloków zajęć prowadzonych przez dwóch
instruktorów fitness: 10:00-12:00 - Rene Lenart i 12:00-13:00 - Agnieszka
Bernacka,
Między zajęciami przewidziane są 2 przerwy 5 minutowe,
Po ukończonym Maratonie zostaną wręczono dyplomy uczestnictwa oraz
zostanie zrobione wspólne zdjęcie.
9. Postanowienia końcowe:
1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i terminu, a także odwołania
Maratonu bez podania przyczyny.
2) Organizator zapewnia możliwość skorzystania z szatni wraz z prysznicami i toaletami.
3) Organizator zapewnia dla każdego uczestnika pakiet startowy – woda mineralna 0,5l,
napój izotoniczny oraz przekąska.
4) Organizator oświadcza, że nie bierze w przechowanie ani nie zapewnia
bezpieczeństwa i ochrony rzeczy pozostawionych na terenie Maratonu.

