
Regulamin Imprezy “Push The Limits - trening z Carpatree” 

1. Słowniczek 

1.1. Organizator - firma „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy              

ul. Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43- 300, REGON 241353364, NIP 9372497177. 

1.2. Impreza - trening fitness pod nazwą “Push The Limits - trening z Carpatree”. 

1.3. Klub – CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną                

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy         

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem         

KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970.  

1.4. Uczestnik – osoba, która dokonuje rejestracji na Imprezę, w tym w cudzym             

imieniu. 

1.5. Bilet - zakupiony bilet wstępu uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w            

treningu. 

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

1.6. Regulamin sieci Klubów CityFit - Regulamin sieci klubów CityFit dostępny na            

stronie https://cityfit.pl/regulamin/. 

 

2. Miejsce i czas wydarzenia 

2.1. Wydarzenie objęte niniejszym Regulaminem odbywa się w dniu 23 lutego           

2020r. (niedziela) w godzinach 11.30 - 15.30 w Klubie CityFit Wrocław Wroclavia.            

Pierwsza tura treningu odbywa się w godzinach 12.00-12.45, druga tura w godzinach            

13.15-14.00, trzecia tura w godzinach 14.30-15.15. Wstęp na każdą turę odbywa się            

15 minut przed treningiem. 

 

3. Warunki uczestnictwa w Imprezie 

3.1. Udział w Imprezie jest dobrowolny. Uczestnik Imprezy “Push The Limits -            

trening z Carpatree” powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz          

przestrzegać jego postanowień.  

3.2. Aby wziąć udział wydarzeniu Uczestnik winien przyjść do Klubu w czasie jego             

trwania. Wejście do Klubu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci            

Klubów CityFit, po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie klubu lub poprzez           

aplikację mobilną CityFit oraz wygenerowaniu kodu QR. 

3.3. Złożenie zamówienia zakupu uczestnictwa w treningu jest równoznaczne z          

akceptacją Regulaminu. 

https://cityfit.pl/regulamin/


3.4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie            

Imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu         

innych osób w nim uczestniczących, w tym, w szczególności przestrzegać          

postanowień Regulaminu, instrukcji i poleceń Organizatora oraz wszystkich        

regulaminów i instrukcji korzystania z Klubu i urządzeń dostępnych na terenie Klubu. 

3.5. Zakazane jest niszczenie i przywłaszczanie oznaczeń i tablic informacyjnych,          

nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy. 

3.6. Zapisy są dokonywane tylko poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie          

https://carpatree.com/pl/collection/bilety.  

3.7. Termin zapisów do dnia 22.02.2020 roku godzina 23.59 lub do wyczerpania            

miejsc (zamknięcie formularza zgłoszeniowego). 

3.8. Tylko osoby, które się poprawnie zarejestrowały, dokonały płatności kartą          

płatniczą lub za pomocą serwisu PayU lub PayPal i otrzymały potwierdzenie (e-mail)            

od Organizatora, mają gwarancję uczestnictwa w Imprezie “Push The Limits - trening            

z Carpatree”. 

3.9. W przypadku nieobecności uczestnika na Imprezie “Push The Limits - trening z             

Carpatree”, Organizator nie zwraca poniesionych kosztów. 

3.10. W Imprezie “Push The Limits - trening z Carpatree” mogą wziąć udział osoby              

powyżej 15-go roku życia (pod warunkiem posiadania i dostarczenia Organizatorowi          

pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych - wzór zgody do pobrania            

tutaj. 

3.11. Płatności za zakupione bilety należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 h od daty              

rejestracji na Imprezę. Opłaty można dokonać drogą elektroniczną za pomocą karty           

płatniczej, za pomocą serwisu PayU lub PayPal. W przypadku niedokonania płatności           

zamówienie zostanie anulowane. 

3.12. Z chwilą zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowym potwierdzenia         

dokonania płatności przez serwis PayU lub PayPal, do Kupującego zostanie wysłane           

potwierdzenie uczestnictwa w treningu w wersji elektronicznej na adres mailowy          

wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

3.13. Jedna osoba może kupić dowolną liczbę miejsc na trening, podając dane            

Uczestników (imię i nazwisko, adres e-mail). Dane wszystkich uczestników należy          

dosłać mailem na adres: events@carpatree.com. Organizator nie ponosi        

odpowiedzialności za błędnie podane dane Uczestników. W przypadku, gdy         

Uczestnik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu          

http://annalewandowska.com.pl/
https://carpatree.com/pl/collection/bilety
https://ocs-pl.oktawave.com/v1/AUTH_630f86eaa3774cda8593b8a9710b1aa4/lte/carpatree/2020/0204/20200204133130_O1DOVUdAwZeYZwNh.pdf
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zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi pod adresem         

events@carpatree.com tytułem: “Trening Push The Limits (podać miasto) - zmiana          

danych Uczestnika” 

3.14. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta firma „Lethe Jakub              

Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, kod pocztowy             

43 - 300 nie przyjmuje zwrotu zakupionych wejściówek. Dokonanie zakupu jest           

jednoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. 

3.15. Wstęp na teren Imprezy jest możliwy po dokonaniu zakupu oraz okazaniu biletu             

wstępu. Cena Biletu uzależniona jest od rodzaju pakietu wybranego przez Uczestnika.           

W przypadku biletów zakupionych w pakiecie I - Bilet Basic - pakiet obejmujący             

podstawowy bilet na trening ze starter packiem niespodzianką w dniu treningu, to            

29,99 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć         

groszy) od osoby. W przypadku biletów zakupionych w pakiecie II - Bilet Silver -              

pakiet obejmuje bilet na trening, starter pack na wejściu oraz zestaw treningowych            

gum oporowych marki Carpatree, to 59,99 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć          

złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od osoby. W przypadku biletów         

zakupionych w pakiecie III - Bilet Gold- pakiet obejmuje bilet na trening, starter pack              

na wejściu oraz dowolną wybraną matę do jogi z oferty Carpatree, to 199,99 złotych              

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od         

osoby.  

3.16. W przypadku Biletu Gold wybór dowolnej maty należy zgłosić na adres e-mail             

events@carpatree.com minimum 72 h przed Imprezą, tytułem: “Bilet Gold - wybór           

maty”, w treści wpisując nazwę wzoru maty np. Green Tropical. W przypadku kiedy             

bilet ten zostanie zakupiony później niż 72 h przed Imprezą lub Uczestnik nie zdąży              

określić wyboru maty, Organizator nie gwarantuje dostarczenia jej w dniu Imprezy           

lecz dostarczy ją w późniejszym terminie pocztą.  

3.17 W przypadku kiedy Uczestnik wybierze opcję płatności za Bilety “za           

pobraniem”, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania złożonego zamówienia,        

przy jednoczesnym poinformowaniu Uczestnika o anulacji zarezerwowanego Biletu        

drogą mailową.  

3.18. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Bilet uprawnia do wstępu na            

Imprezę na konkretną, wybraną przez Uczestnika i wskazaną na Bilecie godzinę oraz            

do korzystania z atrakcji Imprezy przez czas 60 minut liczonych 15 minut przed             

godziną wskazaną na Bilecie (dla przykładu: uczestnik nabył Bilet na godzinę 12:00,            

mailto:events@carpatree.com
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ma on możliwość wstępu na Imprezę i korzystania z jego atrakcji od godziny 11:45              

do godziny 12:45). W przypadku, gdy uczestnik, który zakupił Bilet, spóźni się, ma             

on w dalszym ciągu prawo wstępu na Imprezę i korzystania z atrakcji, nie dłużej              

jednak niż do czasu upływu 1 godziny (dla przykładu: uczestnik nabył Bilet na             

godzinę 12:00, spóźnił się i przybył na miejsce o 12:30 – w takiej sytuacji uczestnik               

ma wciąż prawo wstępu, jednak zobowiązany jest opuścić Imprezę o godzinie 12:45,            

tj. o czasie, w którym kończy się czas jego uczestnictwa w Imprezie w ramach Biletu,               

który nabył). Wstęp na teren Siłowni może odbyć się 45 minut przed rozpoczęciem             

Imprezy, a opuszczenie siłowni musi nastąpić maksymalnie 45 minut po zakończeniu           

Imprezy. Każdy z uczestników Imprezy zobowiązany jest stosować się do poleceń           

Organizatora.  

3.19. Organizator informuje, że wykonywanie ćwiczeń w Klubie może skutkować          

powstaniem kontuzji lub urazów. Uczestnik biorący udział w wydarzeniu przed          

przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń powinien skonsultować się z lekarzem w          

celu uzyskania informacji o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. W          

razie istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń Uczestnik        

wydarzenia winien poinformować o tym osoby prowadzące trening w Klubie,          

wskazane w ust. 4.2.  

3.20. Wykonywanie ćwiczeń podczas wydarzenia wymaga odpowiedniego ubioru        

Uczestnika. Każdy Uczestnik winien posiadać sportowy strój oraz czyste sportowe          

obuwie, które jest przeznaczone do wykonywania ćwiczeń na siłowni. 

3.21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Imprezie osób,            

które nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu i/lub przepisów prawa,         

zasad bezpieczeństwa i fair play, jak również których widoczny stan zdrowia           

uniemożliwia wzięcie udziału w Imprezie oraz/lub zagraża życiu lub zdrowiu innych           

uczestników Imprezy.  

3.22. Organizator Imprezy może odmówić wstępu oraz uczestniczenia w niej osobom:           

znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych        

lub innych podobnie działających środków, posiadającym broń lub inne         

niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, petardy, fajerwerki lub inne        

wyroby pirotechniczne, zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny         

sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, których        

rozpoznanie z powodu ubioru lub zakrycia twarzy jest niemożliwe, które nie           

ukończyły 18 roku życia, a w przypadku osób niepełnoletnich od 15 roku życia, które              



nie posiadają i nie dostarczą Organizatorowi pisemnej zgody od rodziców lub           

opiekunów prawnych. 

 

4. Zasady przeprowadzenia Imprezy 

4.1. Impreza polega na przeprowadzeniu treningu grupowego dla Uczestników, którzy          

w czasie jego trwania wyrażą chęć wzięcia w nim udziału. 

4.2. Impreza polega na prowadzeniu treningu na siłowni Klubu z udziałem           

dostępnego sprzętu. Trening jest prowadzony przez osoby zaproszone do współpracy          

przez Organizatora, posiadające wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu         

treningów fitness. Nazwiska osób zaproszonych do współpracy dostępne są na stronie           

internetowej https://carpatree.com/pl w zakładce „Push The Limits! Wrocław”. 

4.3. Przed rozpoczęciem Imprezy osoby prowadzące trening sprawdzają stan         

techniczny sprzętu, który będzie użyty do prowadzenia treningu, a w razie           

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie technicznym danego       

urządzenia zobowiązane są do zgłoszenia Organizatorowi stwierdzonych       

nieprawidłowości. 

4.4. Osoby wskazane w ust. 4.2. Regulaminu prowadzą trening w sposób           

profesjonalny z udziałem sprzętu siłowni Klubu, czuwają nad prawidłowym         

wykonywaniem ćwiczeń przez uczestników wydarzenia, w sposób zmniejszający        

ryzyko wystąpienia kontuzji u uczestników wydarzenia. Polecenia wykonywanych        

ćwiczeń winny uwzględniać możliwości fizyczne każdego Uczestnika, a w razie          

posiadania informacji o przeciwwskazaniach danego uczestnika do wykonywania        

ćwiczeń osoby prowadzące trening winny pouczyć osobę o niewykonywaniu danego          

ćwiczenia lub wykonywaniu go w innej wersji. 

4.5. Osoba prowadząca trening prowadzi go w atmosferze przyjaznej dla uczestników           

i w sposób bezpieczny. 

4.6 Podczas wydarzenia Klub będzie dostępny także dla pozostałych Klientów          

siłowni, którzy nie będą brali udziału w Imprezie.  

4.7. Podczas wydarzenia każdy Uczestnik może skorzystać z porad dotyczących          

wykonywania ćwiczeń udzielanych przez osoby wskazane w ust. 4.2. Regulaminu. 

 

 

 

 

https://carpatree.com/pl


5. Postanowienia końcowe 

5.1. Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień Regulaminu Klubu CityFit.         

Uczestnik zawiera umowę świadczenia usług rekreacyjno-sportowych na zasadach        

określonych w Regulaminie sieci Klubów CityFit. 

5.2. Organizator udostępnia Regulamin przez jego wystawienie w widocznym         

miejscu w trakcie trwania Imprezy, w szczególności przy wejściach na teren Imprezy.            

Ponadto Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej           

dostępnej pod adresem elektronicznym: https://carpatree.com/pl w zakładce „Push        

The Limits! Wrocław - Regulamin”.  

5.3. Wszelkie Reklamacje dotyczące Imprezy “Push The Limits - trening z Carpatree”            

powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia zakupu w             

formie pisemnej, e-mailem na adres: events@carpatree.com, tytułem: “Reklamacja        

Trening Push The Limits (nazwa miasta)” i musi zawierać szczegółowy opis           

okoliczności ją uzasadniających. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie        

Uczestnikom Imprezy. 

5.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny        

składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny         

reklamacji. 

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia            

doręczenia Organizatorowi, zaś odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w         

terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, korespondencyjnie lub mailowo, na           

adres wskazany przez składającego reklamację w jej treści. 

5.6. Organizator uprawniony jest do odwołania Imprezy (jako całości) przed jej           

rozpoczęciem, jak również do odwołania Imprezy w poszczególnych godzinach jej          

trwania, określonych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku odwołania          

Imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora, cena zakupu biletów zostanie           

zwrócona Uczestnikom, którzy z tego powodu nie będą mogli wziąć udziału w            

Imprezie. 

5.7. Firma „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul.             

Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300 zastrzega sobie możliwość odwołania lub            

zmiany miejsca treningu w przypadku zajścia okoliczności od niego niezależnych, tj.           

dokumentowany wypadek losowy prowadzącego/prowadzących trening lub działanie       

siły wyższej uniemożliwiające jej przeprowadzenie. 

https://carpatree.com/pl
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5.8. Administratorem danych osobowych jest firma „Lethe Jakub Chmielniak” z          

siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300, który               

chroni i przetwarza pozyskane dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych            

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

5.9. Dane osobowe Uczestnika treningu będą wykorzystywane wyłącznie w celu          

realizacji umowy organizacji treningu oraz umowy zakupu wejściówki i nie będą           

przekazywane osobom trzecim. Wizerunek uczestnika może być udostępniany w         

celach dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy oraz marki Carpatree, a           

także potrzeb współorganizatora - Klubu CityFit i partnerów Imprezy. Mając na           

uwadze powyższe, Organizator zastrzega, że udział w Imprezie może być          

rejestrowany przy użyciu kamer video oraz innych urządzeń fotograficznych.         

Jakiekolwiek utrwalenie przebiegu Imprezy odbywać się będzie jednak z         

poszanowaniem prywatności Uczestników Imprezy, zaś wszelkie materiały       

wytworzone w celu utrwalenia przebiegu Imprezy obejmować będą Imprezę jako          

całość, bez utrwalenia wizerunku indywidualnych osób biorących udział w Imprezie.  

5.10. Za zgodą firma „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul.               

Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300 może udostępniać informacje o swoich            

usługach, produktach i promocjach. 

5.11. Każdemu Uczestnikowi Imprezy “Push The Limits - trening z Carpatree”           

przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5.12. Firma „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul.             

Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300 zastrzega sobie prawo dokonywania zmian            

Regulaminu. 

5.13. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia           

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze. zm.).  

  

 

Przetwarzanie danych osobowych - reklamacje 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy, którzy złożą        

reklamację, jest firma „Lethe Jakub Chmielniak” z siedzibą w Bielsku - Białej przy             

ul. Czajkowskiego 15, kod pocztowy 43 - 300, REGON 241353364, NIP           

9372497177. 

2. Organizator przetwarza dane osobowe składających reklamacje w celu rozpatrzenia          

reklamacji i udzielenia odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie.  



3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamacje         

jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f 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 („RODO”), tj. prawnie uzasadniony         

interes Organizatora. Interesem tym jest rozpatrzenie złożonej reklamacji oraz         

odniesienie się do zarzutów w niej podniesionych, co sprzyja zachowaniu          

pozytywnego wizerunku Organizatora oraz Imprezy, jako wydarzenia które może         

powtórzyć się w przyszłości.  

4. Dane osobowe składających reklamacje nie będą udostępniane podmiotom trzecim,          

za wyjątkiem pracowników Organizatora, uczestniczących w procesie rozpatrywania        

reklamacji oraz Poczcie Polskiej, jako operatorowi publicznemu, za pośrednictwem         

którego przekazana zostanie odpowiedź na złożoną reklamację.  

5. Dane osobowe składających reklamacje przetwarzane i przechowywane będą przez          

czas niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego.  

6. Zgodnie z RODO oraz w przypadkach tam określonych, uczestnik Eventu           

składający reklamację ma prawo do żądania od Organizatora:  

a) dostępu do danych osobowych, a także  

b) ich sprostowania,  

c) usunięcia, lub  

d) ograniczenia przetwarzania, lub  

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, a także  

f) prawo do przenoszenia danych.  

W celu zgłoszenia żądania w zakresie opisanym powyżej prosimy o kontakt na adres             

wskazany w pkt 1 powyżej.  

7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje          

składającemu reklamację w przypadku, gdy Organizator przetwarza jego dane         

osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora (tj. przepis art. 6 ust.             

1 lit. f RODO) i/lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym             

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO), zaś sprzeciw jest związany ze szczególną sytuacją              

składającego reklamację. Sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie.  

W celu zgłoszenia żądania w zakresie opisanym powyżej prosimy o kontakt na adres             

Organizatora wskazany  w pkt 1 powyżej.  



8. Składającemu reklamację przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu          

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”),         

https://uodo.gov.pl/. 

9. Podanie danych osobowych składającego reklamację jest niezbędne do udzielenia i           

przekazania odpowiedzi na otrzymaną reklamację.  

10. Dane osobowe składającego reklamację nie będą podlegały zautomatyzowanemu         

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  


