
 

REGULAMIN PROGRAMU METAMORFOZA Z CROSSFIT CZĘSTOCHOWA 

 

[Organizator] § 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się̨ projekt pod 

nazwa ̨„Metamorfoza z CrossFit Częstochowa” (zwany dalej „Projektem”). 

2. Projekt nie jest gra ̨losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). 

3. Projekt odbywa się̨ z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

4. „Organizator” – firma VJR Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 71/75 42-200 

Częstochowa, posługująca się NIP: 5732866859 oraz numerem KRS 0000628497, „Uczestnik Programu” – 

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczona ̨zdolność́ prawną na 

warunkach określonych w § 2 Regulaminu, która zgłosiła swój udział w Programie zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

5. Projekt trwa 3 miesiące od momentu podpisania umowy uczestnictwa w dniu 08.09.2020r. 

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej.  

 

[Warunki uczestnictwa w projekcie] § 2 

1. Uczestnik Projektu “Metamorfoza z CrossFit Częstochowa” otrzymuje od organizatora: 

a) Pakiet 12 treningów grupowych z trenerem  

b) Karnet obejmujący wejście do Klubu CrossFit Częstochowa na strefę Open Space oraz do sauny w cenie 199,00 

zł, który zawiera wyłącznie 12 zajęć grupowych miesięcznie. 

c) Opiekę trenera personalnego w czasie trwania Programu. 

e) Profesjonalne porady dietetyczne oraz zalecenia żywieniowe. 

2. d) Możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanego dietetyka.  

3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany w trakcie jego trwania do: 

a) zrealizowania 12 treningów z trenerem osobistym w trybie 3 treningi na 1 tydzień, za opuszczenie 

wyznaczonych treningów wyznaczona jest kara w wysokości 30 zł, za pierwszy trening i 50 zł za każdy kolejny 

opuszczony trening. Dozwolona jest jedna usprawiedliwiona nieobecność w ciągu miesiąca 

c) uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym żywienia, uczestnictwa w konsultacjach dietetycznych 

d) trzymania się zaleceń trenera i dietetyka 

4. W trakcie trwania Projektu uczestnik dodatkowo zobowiązuje się do: 

a) dostarczania Organizatorowi drogą elektroniczną 1 zdjęcia tygodniowo ze swoim wizerunkiem związanego z 

treningiem – w sumie 12 zdjęć o tematyce treningowej 

b) dostarczania Organizatorowi drogą elektroniczną 1 zdjęcia tygodniowo związanego ze swoją dietą (zdjęcia 

potraw Uczestnika) – w sumie 12 zdjęć o tematyce dietetycznej 

c) dostarczania Organizatorowi drogą elektroniczną 1 zdjęcia miesięcznie swojej sylwetki – w sumie 3 zdjęć 

sylwetki Uczestnika 

d) udostępniania swojego wizerunku w celu robienia zdjęć i video przez Organizatora (np. zdjęcia z treningu 

wykonywane przez trenera, live streaming przeprowadzany przez Organizatora). 

5. Uczestnik Projektu udziela swojego wizerunku na czas nieokreślony – Organizator ma prawo do wykorzystywania 

materiałów video i zdjęć na swojej stronie www, kanałach społecznościowych, materiałach reklamowych i innych 

miejscach. 

 

[Zmiany w Regulaminie] § 3 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji Regulaminu w dowolnym czasie oraz publikację 

zmian na stronie Internetowej. 

 

[Postanowienia końcowe] § 4 

1. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień́ niniejszego 

Regulaminu. 

2. Przystąpienie do udziału w programie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Klubu CrossFit 

Częstochowa. 

3. Od Organizatora nie są̨ zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja 

urządzeń́ przez Uczestnika Projektu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez 

dostawcę sieci Internet. Powyższe okoliczności nie mogą stanowić podstawy reklamacji. 

4. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Projekcie. 

5. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą̨ wpływać́ na 

interpretację postanowień́ niniejszego Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


