
Regulamin „Maratonu zdrowia i urody”
27.05.2016r.

CELE IMPREZY
Celem  „Maratonu  zdrowia  i  urody”  zwanego  dalej  Maratonem
jest upowszechnianie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, dbałości
o ciało, a także wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych.

ORGANIZATOR
Organizatorem  Maratonu  jest  Centrum  Twórczej  Zabawy  DWA  KROKI
prowadzone  przez  firmę  EVENTI  Anna  Szmyt-Boguniewicz  z  siedzibą
w Głuchołazach, ul.  Ligonia 10a/1, NIP: 7532148178, REGON: 360440007,
zwane dalej Organizatorem. 

WSPÓŁORGANIZATORZY
Współorganizatorami Maratonu są sponsorzy nagród:

 Placówka partnerska ALIOR BANKU, ul. Rynek 20, Głuchołazy
 Sklep ekologiczny EKOSMAK, ul. Batorego 8, Głuchołazy
 Sklep sportowy ACTIVE & FUN, ul. Rynek 26-27, Głuchołazy
 Gabinet kosmetyczny METAMORFOZA, ul. Ligonia 11/1, Głuchołazy
 Internetowy  sklep  dla  alergików i  miłośników zdrowego  stylu  życia

www.ale-alergia.pl

TERMIN I MIEJSCE
Maraton odbędzie się w dniu 27.05.2016 r. w Głuchołazach w godz. 13:00 –
16:00.  Chętni  do  udziału  w  Maratonie  muszą  zgłosić  się  w  pierwszej
kolejności do Centrum Twórczej Zabawy DWA KROKI przy ul. Ligonia 10a/1
po odbiór mapy maratonu. 

UCZESTNICY MARATONU
Uczestnikami Maratonu są pary złożone z dorosłego i dziecka pochodzących
z jednej rodziny. Parze mogą towarzyszyć dodatkowi członkowie rodziny. 

PRZEBIEG MARATONU
Zadaniem uczestników będzie dotarcie do miejsc wyznaczonych na mapie,
uzyskanie pieczątki i odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące działalności
Organizatora  i  Współorganizatorów.  Nie  będzie  brany  pod  uwagę  czas
pokonania trasy.  

NAGRODY
Wśród  uczestników  zostaną  rozlosowane  nagrody:  bilety  wstępu  na  salę
zabaw, ekologiczne produkty żywnościowe i kosmetyki, usługi kosmetyczne,
sprzęt sportowy i rekreacyjny.  



LOSOWANIE NAGRÓD
W losowaniu nagród wezmą udział wyłącznie uczestnicy, których mapa jest
kompletnie wypełniona – Organizator sprawdzi kompletność i oryginalność
pieczątek  oraz  poprawność  odpowiedzi  na  pytania.  Losowanie  nagród
odbędzie się 28 maja o godz. 17:00 podczas Rodzinnego Festynu z okazji
Dnia  Matki  i  Dnia  Dziecka  na  placu  przy  Liceum  Ogólnokształcącym
w  Głuchołazach.  Nazwiska  zwycięzców  zostaną  podane  do  wiadomości
publicznej.

ODPŁATNOŚĆ
Udział zarówno w Maratonie, jak i w Festynie, podczas którego odbędzie się
losowanie nagród, jest bezpłatny.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW
Udział w Maratonie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie  utrwalonego  wizerunku  poprzez  publikację  zdjęć
i  materiałów  audiowizualnych  z  udziałem  uczestników  -  w  celach
dokumentacyjnych oraz promocyjnych.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Uczestnicy  podają  dane
osobowe, tj. imię i nazwisko osoby dorosłej oraz numer telefonu. Udział
w  Maratonie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie
danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora -
Administratora  danych  w  celu  realizacji  imprezy,  zgodnie  z  ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr
101, poz. 926).  

OŚWIADCZENIA
Uczestnicy Maratonu nie zostaną objęci ubezpieczeniem, w związku z czym
Organizator  i  Współorganizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za
uszczerbek na zdrowiu spowodowany ewentualnymi kontuzjami lub innymi
nieszczęśliwymi  zdarzeniami  podczas  trwania  Maratonu.  Organizator  ma
prawo  odmówić  udziału  w  Maratonie  osobom  będącym  pod  wpływem
środków psychoaktywnych lub zachowującym się wbrew ogólnie przyjętym
zasadom kultury osobistej i współżycia społecznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.dwakroki.edu.pl. 
Regulamin może ulec zmianie.

http://www.dwakroki.edu.pl/

