
 

Regulamin wydarzenia sportowo-rekreacyjnego  

 

MARATON POKOLEŃ 2022 

 

I. Organizator  

 

1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 00- 

968 Warszawa, KRS0000934544, NIP: 1182232508, REGON 520627682 

2. Wydarzenie jest realizowane i finansowane w ramach programu pn. „Program 

wsparcia Edukacji”, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki komunikatem z 

dnia 11 lipca 2022 roku o ustanowieniu w trybie art. 90w ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty programu pn. „Program Wsparcia Edukacji” 

 

II. Opis wydarzenia 

 

1. Maraton Pokoleń 2022 to wydarzenie w ramach którego Organizator przeprowadzi 

szereg zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym, skierowanych do 3 grup 

odbiorców, tj.: dzieci do lat 15 wraz z opiekunami/rodzicami, osób powyżej 15 r.ż. 

oraz seniorów - osoby powyżej 60 r.ż.. Osoby, z każdej z grup wiekowych, mają 

możliwość uczestniczenia w dwóch, 45-minutowych zajęciach ruchowych, 

prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Celowo podczas zajęć nie będą 

wykorzystywane specjalistyczne sprzęty, tak aby każdy uczestnik mógł wykonać 

ćwiczenia również w domu. Zajęcia ruchowe wzbogacone będą wykładami na temat 

zasad zdrowego odżywiania, dedykowanymi każdej grupie wiekowej oddzielnie.  

2. Maraton Pokoleń 2022 jest wydarzeniem jednodniowym, które odbędzie się 18 

grudnia 2022 r. w godzinach: 9:30 – 16:30 

3. Zajęcia odbędą się na terenie campusu AWF Warszawa w Sali Gier, ul. Marymoncka 

34, 00-968 Warszawa.  

4. Organizator zapewnia w miejscu wydarzenia zaplecze sanitarno-logistycznym, tj. 

szatnie, toalety, przebieralnie. 

5. Na terenie campusu AWF Warszawa zlokalizowane są parkingi dostępne dla 

uczestników wydarzenia. 

6. Obiekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (brak barier 

architektonicznych). 

7. Celem wydarzenia Maraton Pokoleń jest:  

1) rozbudzenie zainteresowania aktywnością fizyczną wśród osób w każdym wieku, 

2) zachęcenie do wspólnego, aktywnego spędzania czasu (rodzice, dzieci, 

dziadkowie),  

3) poszerzenie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania,  

4) pokazanie ciekawych form aktywności ruchowych dostosowanych do 

wieku/możliwości fizycznych uczestników zajęć,  

5) działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu z aktywnej fizycznej z uwagi na wiek 

- aktywizacja grupy seniorów. 

8. Wydarzenie jest organizowane i prowadzone przez Organizatora na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

 

 



 

III.  Zasady uczestnictwa 

 

1. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba, która prześle Organizatorowi formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.awf.edu.pl/uczelnia/o-nas/fundacja-

awf-warszawa najpóźniej do dnia 15 grudnia 2022 r.  

2. W ramach każdej grupy wiekowej Organizator przewidział limit uczestników: 

1) dzieci do 15 roku życia – 30 uczestników, 

2) osoby od 15 do 60 roku życia – 60 uczestników, 

3) osoby powyżej 60 roku życia – 30 osób 

3. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Zgłoszenia dzieci dokonują rodzice/opiekunowie.  

5. Dzieci do 15 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką 

rodziców / opiekunów. Rodzic/opiekun może sprawować pieczę nad maksymalnie 2 

dzieci w trakcie wydarzenia. 

6. Jeden rodzic / opiekun dzieci może również uczestniczyć w wydarzeniu w 

odpowiedniej dla siebie grupie wiekowej. Uczestnictwo w wydarzeniu jako 

rodzic/opiekun dziecka nie wymaga przesyłania formularza zgłoszeniowego odrębnie 

dla rodzica/opiekuna.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn 

od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych, czy systemu 

uczestnika. 

 

IV. Informacje organizacyjne 

 

1. Organizator wymaga, by każdy uczestnik wydarzenia przed przystąpieniem do zajęć 

zmienił obuwie na sportowe (lub inne, niż to w którym przyszedł, umożliwiające 

wykonywanie ćwiczeń). Uczestnicy, którzy nie zmienią obuwia nie zostaną 

dopuszczeni do zajęć.  

2. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z zajęć, jeżeli jego zachowanie 

stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników, bądź zakłócałoby jego prawidłowy 

przebieg . 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy uczestników 

pozostawione bez nadzoru na terenie wydarzenia bądź zgubione lub zniszczone. 

4. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez niego w miejscu wydarzenia w stosunku do innych jej uczestników 

jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora, bądź mieniu AWF Warszawa. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i p.poż. w miejscu zajęć, 

postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń Organizatora oraz 

osób współpracujących z Organizatorem. 

6. Organizator, osoby działające na zlecenie Organizatora, AWF Warszawa, ani Minister 

Edukacji i Nauki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz szkody spowodowane 

nieprzestrzeganiem przez uczestników regulaminu, poleceń Organizatora, poleceń 

trenera, bądź zachowanie uczestników, które nie ma związku z uczestnictwem w 

zajęciach, jak również za brak poinformowania Organizatora / trenera o 

okolicznościach wskazanych w pkt 7 poniżej.  

7. Ćwiczenia wykonywane podczas wydarzenia są dostosowane do wieku uczestników. 

Uczestnicy zobowiązani są do poinformowania Organizatora / trenera przed 

https://www.awf.edu.pl/uczelnia/o-nas/fundacja-awf-warszawa
https://www.awf.edu.pl/uczelnia/o-nas/fundacja-awf-warszawa


 

rozpoczęciem zajęć o schorzeniach, które mogłyby narazić uczestników na 

kontuzję/utratę zdrowia w związku z wykonywanymi ćwiczeniami lub o innych 

przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń określonego rodzaju lub o określonej 

intensywności.  

8. Organizator informuje, że w  trakcie zajęć oraz wykładów Organizator będzie 

fotografował oraz filmował przebieg Wydarzenia, a powstały materiał w całości lub 

części zostanie udostępniony w mediach społecznościowych Fundacji AWF oraz 

AWF Warszawa oraz na stronie internetowej w celach informacyjnych i promocyjnych 

wydarzenia. Organizator informuje, że materiał zostanie przekazany MEiN na 

podstawie licencji.  

9. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu każdy uczestnik wyraża 

zgodę na utrwalanie jego wizerunku oraz ewentualnych wypowiedzi oraz na ich 

wykorzystani w zakresie i sposób wskazany w pkt 8. Zgoda obejmuje 

utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku oraz wypowiedzi, opatrywania 

wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i 

wszelkiej obróbki cyfrowej. 

 

V. Dane osobowe 

 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO” Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie informuje, iż: 

1) administratorem danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Fundacja 

AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa  

2) z administratorem danych osobowych można skontaktować pod adresem pocztowym 

Fundacji AWF Warszawa lub za pośrednictwem adresu email: fundacja@awf.edu.pl 

3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w celu przystąpienia do wydarzenia,  

4) odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione do ich uzyskania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które zawarły 

z administratorem stosowne umowy - dostawy systemu rejestracyjnego, usług 

prawnych; 

5) dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez czas określony przepisami 

prawa, który uzależniony jest od celu w jakim dane są przetwarzane.  Okres ten jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

a. czasu trwania wydarzenia, 

b. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez 

określny czas; 

c. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

6) Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  



 

7) wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest 

zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku 

ustawowego. 

8) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnik 

posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

9) dane Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

10) dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.  

11) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 

w wydarzeniu. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu oznacza akceptację postanowień 

Regulaminu. 

2. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników na 

stronie internetowej https://www.awf.edu.pl/uczelnia/o-nas/fundacja-awf-warszawa 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. 

3. Wszelkie reklamacje związane z naruszeniem procedury rejestracji lub w przypadku 

wystąpienia innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych 

w związku z wydarzeniem należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail 

fundacja@awf.edu.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod 

rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń uczestnika w związku z jego udziałem w 

wydarzeniu a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia 

wydarzenia. 

4. Reklamacje związane z wydarzeniem rozstrzyga Organizator w terminie 3 dni od daty 

zgłoszenia reklamacji w sposób opisany w ust. 4. 

5. W przypadku uwzględniania przez Organizatora reklamacji związanej z błędną 

rejestracją, Uczestnik będzie miał pierwszeństwo przy rejestracji na kolejną edycję 

wydarzenia. 

6. Wszelkie kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu oraz trybu 

przeprowadzania Konkursu rozstrzyga Organizator.  

7. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian 

w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie, w tym zmiany terminu jego 

przeprowadzenia, zwiększenia liczby uczestników, przy czym zmiany te nie mogą 

wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla uczestników, niż te przewidziane w 

pierwotnej wersji Regulaminu. 

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
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