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FUNDACJA Rozwoju, Sportu i Rekreacji „Żadnych Granic” 
 
Nazwa Projektu: „Aktywny w każdym wieku, sport to zdrowie, zadbaj o nie !” 
 

 
REGULAMIN PROJEKTU 

 
 

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Organizatorem projektu „Aktywny w każdym wieku, sport to zdrowie, zadbaj o nie !” zwanej 
dalej „Projektem”, jest FUNDACJA Rozwoju, Sportu i Rekreacji „Żadnych Granic” z siedzibą 
w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111 Białystok, zwana dalej 
„Organizatorem”.  

 
2. Celem Projektu jest promocja i wspieranie aktywności fizycznej wszystkich środowisk oraz grup 

społecznych, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększanie aktywności fizycznej 
społeczeństwa, stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także 
zainteresowanie jak największej ilości osób różnorodnymi zajęciami sportowym tj. boks, joga 
itd., przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu 
społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej, promowanie solidarności 
międzypokoleniowej i aktywizacji sportowej poprzez sport. 

 
§2 CZAS TRWANIA PROJEKTU 

 
1. Projekt trwa od 6 sierpnia 2022 r. (otwarcie Projektu) do 30 października, event na świeżym 

powietrzu odbędzie się 25 września 2022 r. (finał Projektu) z tym, że okres zapisów na 
poszczególne zajęcia rozpoczyna się od 18 lipca 2022 i trwa do 30 października 2022 r.  

 
 

§3 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 
 
1. Miejscem realizacji zadań Projektu są powierzchnie udostępnione Organizatorowi, mieszczące 

się w klubie Magic Gym Fitness & Wellness Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 
Białystok. 

 
§4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
1. Uczestnikiem Projektu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która 

ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletni reprezentowany przez przedstawiciel 
ustawowego, który wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach 
ogólnorozwojowych. 
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2. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w 
całości. W Projekcie uczestniczą prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem.  

3. Ilość miejsc jest ograniczona, kolejność zgłoszeń ma znaczenie. W przypadku przekroczenia 
liczby miejsc Organizator może odmówić wpisu na listę Uczestników.  

 
§5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

 
1. W przypadku niemożności uczestnictwa w Zajęciach Projektu, należy poinformować 

Organizatora najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych Zajęć. Dwukrotne 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo (osoby zapisane) dyskwalifikuje Uczestnika z dalszej 
możliwości uczęszczania na zajęcia. 
 

2. Każdy Uczestnik Projektu wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku w związku z 
Wydarzeniem, a także wykorzystaniem jego wizerunku w celach promocyjnych Organizatora.  

 
3. Uczestnik zobowiązuje się do podania aktualnych danych kontaktowych (mail i nr telefonu), 

celem sprawnego kontaktu pracowników Organizatora i sprawnej organizacji Projektu.  
 

§ 6 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
 

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnych obiektów sportowych, na których 
odbywać się będą ogólnodostępne, bezpłatne zajęcia sportowe z konkretnych dyscyplin. 

2. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani trenerzy, mający doświadczenie oraz odpowiednią 
wiedzę umożliwiającą im pracę jako instruktor.  

3. W ramach Projektu przeprowadzane będą bezpłatne zajęcia: joga, trening funkcjonalny, boks, 
zajęcia mobility i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci. 

4. Organizator zobowiązuje się zorganizować zajęcia sportowe w każdą sobotę i niedzielę (od 6 
sierpnia 2022 roku do 30 października 2022 roku (bez weekendu 24- 25 września) w godz. 14 - 
20 oraz finału Projektu event  dnia 25 września 2022 roku. 

5. Ilość miejsc jest ograniczona, w jednych zajęciach może wziąć udział maksymalnie 20 osób. 
6. Wydarzeniem głównym Projektu będzie finał 25 września 2022 roku, który odbędzie się na 

świeżym powietrzu (parking przy Galerii M, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 
Białystok), Organizator zapewnia liczne atrakcje dzieciom, dorosłym i seniorom. 

7. Organizator zobowiązuje się do rozpowszechniania informacji o Projekcie na plakatach, 
ulotkach, bilbordach umiejscowionych na terenie woj. podlaskiego, w radiu i lokalnej telewizji, 
a także w internecie (social media), zostanie nagrany klip promocyjny zachęcający do aktywności 
i udziału w Projekcie. 

8. Organizator może nawiązać współpracę z podmiotem zewnętrznym celem realizacji pkt 7 § 6 
niniejszego regulaminu. 

9. Realizacja Zadań Projektu odbędzie się zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 
i reżimie sanitarny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia 
i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
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§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informuję, że:  
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA Rozwoju, Sportu i Rekreacji 

„Żadnych Granic” z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111 
Białystok. 

2. Możliwe formy kontaktu z Administratorem to: kontakt telefoniczny: 579 619 662 albo kontakt 
mailowy na adres korespondencyjny: fundacja@zadnychgranic.pl 

3. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego  

 
W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów 
wskazanych w punkcie 2 niniejszej §7 klauzuli informacyjnej. Osoba, której dane dotyczą ma 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. 
 
4. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić 
udział w Projekcie. 
 
 

§8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Zasady przeprowadzenia Zadań Projektu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o 
Projekcie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), a także inne przepisy obowiązującego 
prawa.  
2. Niniejszy Regulamin Projektu dostępny jest dla Uczestników na stronie promującej Projekt oraz 
w siedzibie Organizatora.  
3. W sprawach bieżących dotyczących Projektu Organizator przewidział możliwość kontaktu za 
pomocą skrzynki mailowej fundacja@zadnychgranic.pl i telefonicznie pod nr. 579 619 662 
4. Załącznik nr 1 ,,zgoda opiekuna prawnego małoletniego” stanowi integralny element Regulaminu 
i opiekun prawny małoletniego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z jego treści oraz wyraża zgodę 
na zawarte w nim postanowienia.  
5. Załącznik nr 2 ,,regulamin loterii” stanowi integralny element Regulaminu Uczestnik oświadcza, 
że zapoznał się z jego treści oraz wyraża zgodę na zawarte w nim postanowienia.  
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Załączniki: 
- załącznik nr 1 ,,zgoda opiekuna prawnego małoletniego”, 
- załącznik nr 2 „regulamin loterii” 
 
FUNDACJA Rozwoju, Sportu i Rekreacji „Żadnych Granic” 
 
Nazwa Projektu: „Aktywny w każdym wieku, sport to zdrowie, zadbaj o nie !” 
 
Załącznik nr 1 
 

 
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych 

 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:.................................................................................  
 
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………… 
 
Numer kontaktowy:………………………………………………………. 
 
 I. Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach sportowo-rekreacyjnych podczas zajęć z 
projektu „Aktywny w każdym wieku, sport to zdrowie, zadbaj o nie !”, organizowanymi przez 
Fundację Rozwoju, Sportu i Rekreacji „Żadnych Granic” z siedzibą w Białymstoku, które będą 
odbywały się w dniach 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 sierpnia 2022 oraz 3-4, 10-11, 17-18 września 2022, 
1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 października 2022r. na terenie Galerii M i klubu Magic Gym Fitness & 
Wellness,  
 II. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
zajęciach. 
 III. Jako rodzic (opiekun prawny) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego 
powrót do domu. 
 IV. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych 
w karcie zgody na udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji tych zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 
 V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z zajęć na stronach internetowych 
organizatora. 
 
 
 
………………………………………………………… 
 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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FUNDACJA Rozwoju, Sportu i Rekreacji „Żadnych Granic” 
 
Nazwa Projektu: „Aktywny w każdym wieku, sport to zdrowie, zadbaj o nie !” 
 
Załącznik nr 2 
 
 

REGULAMIN LOTERII 
 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem loterii podczas projektu „Aktywny w każdym wieku, sport to zdrowie, zadbaj o 
nie !” zwanej dalej „Loterią”, jest FUNDACJA Rozwoju, Sportu i Rekreacji „Żadnych Granic” 
z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111 Białystok, zwana 
dalej „Organizatorem”.  

 
§ 2. CZAS TRWANIA LOTERII 

 
1. Loteria trwa od 6 sierpnia 2022 r. (otwarcie Projektu) do 25 września 2022 r. (finał Projektu) z 

tym, że okres zapisów na zajęcia z Projektu rozpoczyna się od 18 lipca 2022 i trwa do 18 września 
2022 r.  

 
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 

 
1. Uczestnikiem Loterii (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 

18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która jako Uczestnik minimum jednych zajęć z Projektu wrzuci do 
skrzynki Loterii kartę ze swoim imieniem i nazwiskiem (skrzynka na losy będzie znajdowała się 
przy wejściu na zajęcia). 

 
2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich współmałżonkowie i dzieci, jak 

też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy 
(kontrahenci) współpracujący przy obsłudze Projektu, ich pracownicy oraz współmałżonkowie i 
dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 
3. Warunkiem udziału w Loterii jest: 
 
a) Udział w co najmniej jednych zajęciach z Projektu w okresie od 6 sierpnia 2022 r. (otwarcie 

Projektu) do 25 września 2022 r. (finał Projektu) oraz obecność podczas losowania nagród. 
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b) zgłoszenie Uczestnika następuje z chwilą wrzucenia losu z danymi do urny znajdującej się w 
Recepcji Klubu - gdzie będą odbywać się zajęcia. 

c) Udział w więcej niż jednych zajęciach nie jest równoznaczny z wielokrotnością losów (1 los = 1 
osoba), 

d) konieczny jest osobisty udział w losowaniu nagród w dniu 25 września 2022 roku godz. 12:00 
podczas finału Projektu (parking Galerii M), 

e) w przypadku nieobecności właściciela losu podczas losowania dnia 25 września 2022 roku, 
nagroda wraca do puli nagród i następuje ponowne losowanie, 

f) Każda nagroda podlega oddzielnemu losowaniu,  
 
4. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w 
całości. W Loterii uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem. 
 

§ 4. NAGRODY 
 

1.W Loterii są przyznawane następujące nagrody (dalej łącznie: Nagrody): 
a) rolki, 
b) piłki treningowe 
c) akcesoria do ćwiczeń 
d) akcesoria fitness 
i inne  
 
 

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 
 

1. Nagrody są przyznawane w drodze losowań. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

 
2. Losowania Nagród odbywają się w miejscu wskazano przez Organizatora. 
 
3. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostają wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, 

są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia 
wymogów Regulaminu. 

 
4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej Nagrody. 
 
5. Losowania Nagród odbywa się podczas finału Projektu parking Galerii M, Aleja Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 8, 15 - 111 Białystok dnia 25 września 2022 roku ok godz. 12:00. 
 
6. Wszystkie Nagrody w Loterii będą wydane najpóźniej do dnia 25 września 2022 r. 
7. Lista Laureatów Nagród będzie obwieszczona bezpośrednio po losowaniu - ustnie, a także 

zawarta w protokole losowania nagród. 
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8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Laureata Nagrody, a w szczególności w przypadku nieobecności podczas 
losowania, zmiany danych Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub 
w przypadku niespełnienia przez Laureata Nagrody warunków wydania Nagrody, o których 
mowa w Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora i następuje 
ponowne losowanie. 

 
§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Loterii jest Organizator zgodnie 

z Regulaminem FUNDACJA Rozwoju, Sportu i Rekreacji „Żadnych Granic” z siedzibą w 
Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111 Białystok. 

 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zasady przeprowadzenia Loterii określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Loterii 

dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), a także inne przepisy obowiązującego 
prawa. 

 
2.  Niniejszy Regulamin Loterii dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora. 
 
W sprawach bieżących dotyczących Loterii Organizator przewidział możliwość kontaktu za 
pomocą skrzynki kontaktowej fundacja@zadnychgranic.pl 


