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Regulamin i Warunki Uczestnictwa z Obozie Treningowym  
w ramach cyklu Fit-Anka-Obóz 

 
 

Cześć #NieKsiężniczko!  

Z tej strony Anka - skoro tu jesteś, to pewno znasz mnie już całkiem dobrze z FitAnka.pl, 
FaceBook'a albo Instagramu :) 
 
Przejdźmy zatem do koniecznych formalności.  
Na początek, dane rejestrowe Organizatora Fit-Anka-Obozu: FIT ACTIVE Dawid Dziedzic, ul. 
Obrzeżna 1B lok. 128, 02-691  Warszawa, NIP: 5481734059. 
Poniżej znajdziesz Regulamin Uczestnictwa Regulamin i Warunki Uczestnictwa z Obozie 
Treningowymw ramach cyklu Fit-Anka-Obóz, w którym zawarte zostały niezbędne informacje. 

Pamiętaj, #jesteśsilniejszaniżmyślisz!  

Anka  

§ 1 
Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1) Organizator: FIT ACTIVE Dawid Dziedzic, ul. Obrzeżna 1B lok. 128, 02-691  Warszawa, 
NIP: 5481734059., 

2) Wydarzenie: Obóz Treningowy organizowany w ramach cyklu Fit-Anka-Obóz   

3) Uczestnik: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca 
udział w Wydarzeniu, 

4) Trenerzy – Anna Dziedzic, Małgorzata Abramowicz 

5) Trening – ćwiczenia fizyczne prowadzone przez Annę Dziedzic 

6) Zajęcia – zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Abramowicz 

7) Ośrodek – miejsce, w którym odbywa się Wydarzenie, 

8) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem opisany w 
Regulaminie Strony, mocą której Organizator zobowiązuje się świadczyć na rzecz 
Uczestnika Usługę za wynagrodzeniem płatnym w sposób opisany w Regulaminie,  

9) Usługa – usługa świadczona w ramach Wydarzenia polegająca na zapewnieniu 
Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu, 

10) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem 
https://www.ankadziedzic.pl/obozy 

§ 2 
Postanowienia  

1. Powyższy regulamin dotyczy Wydarzeń organizowanych przez FIT ACTIVE Dawid Dziedzic,  
ul. Obrzeżna 1B lok. 128, 02-691  Warszawa, NIP: 5481734059, 



 2 

2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego Regulaminu,  
a zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez 
Uczestnika. 

3. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma prawo do: 

a) pełnego skorzystania z programu Wydarzenia,  

b) korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w Ośrodku, zgodnie z 
informacji powziętymi w momencie decydowania się o wykupieniu uczestnictwa w 
Wydarzeniu, 

c) przed przystąpieniem do wykonywania treningu i/lub zajęć wskazanych przez Trenera 
odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. 
Przystąpienie do treningów i/lub zajęć zwalnia z odpowiedzialności Organizatora 
Wydarzenia w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień u Trenera prowadzącego  
trening i/lub zajęcia. 

d) na czas trwania Wydarzenia ubezpieczyć się od wszelkich nieszczęśliwych wypadków 
narażających życie i zdrowie, a ponadto ubezpieczyć się od następstw kontuzji 
sportowych. 

e) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony Trenerów i/lub Ośrodka, 

f) poszanowania swoich poglądów i przekonań,  

g) przyjmowania gości podczas Wydarzenia (w uzgodnieniu z Ośrodkiem). 

 

4. Każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest: 

a) przestrzegać regulaminu Wydarzenia, obiektów Ośrodka, w którym odbywa się 
Wydarzenie oraz stosować się do poleceń Trenerów oraz personelu Ośrodka 

b) realizować program Wydarzenia oraz punktualnie stawiać się na treningach i zajęciach 
i aktywnie w nich uczestniczyć, 

c) podania Trenerowi bieżących informacji o stanie zdrowia oraz swoich predyspozycjach 
(i/lub nie predyspozycjach) przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń i/lub zajęć, 

d) w czasie treningów i zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, ściśle stosować się do 
poleceń Trenerów i/lub personelu Ośrodka, 

e) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie Ośrodka oraz 
o powierzony sprzęt, 

f) uczestniczyć w treningach i zajęciach w stanie nieodurzonym (Uczestnik pod wpływem 
alkoholu lub innych używek jest niedopuszczony do treningu i/lub zajęć), 

g) uczestniczyć w treningach bez kolczyków w uszach, 

h) odnosić się z szacunkiem do Trenerów, Współuczestników Wydarzenia i innych osób, 

h) informować Trenerów Wydarzenia o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym 
samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w 
treningu i/lub zajęciach  

i) dbać o higienę i schludny wygląd 
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j) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa 

 

5. Obecność na wszystkich zajęciach jest nieobowiązkowa, ale niemożność wzięcia udziału 
należy każdorazowo zgłosić Trenerowi przed rozpoczęciem zajęć i/lub treningu. 

6. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami Wydarzenia należy zwracać się 
do Trenerów i/lub personelu Ośrodka. 

7. Korzystanie z obiektów Ośrodka jest dozwolone zgodnie z informacji powziętymi  
w momencie decydowania się o wykupieniu uczestnictwa w Wydarzeniu. 

8. Organizator, Trenerzy oraz Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe 
przedmioty oraz urządzenia zabrane przez Uczestnika na Wydarzenie (w tym również 
bagaż), skradzione, zgubione lub zniszczone z braku staranności Uczestnika.  

9. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu Wydarzenia Organizator zastrzega sobie 
prawo skreślenia z listy Uczestników Wydarzenia, wydalenia z Wydarzenia na koszt własny 
– bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku 
wydalony Uczestnik ma opuścić Ośrodek niezwłocznie.  

10. Cisza nocna obowiązuje zgodnie z zasadami Ośrodka. 

11. Uczestnik oświadcza, iż znane mu są obowiązujące na dzień zawarcia niniejszej umowy lub 
oczekujące na wejście w życie przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, regulujące możliwością organizowania i przeprowadzania 
obozów, zajęć oraz wydarzeń sportowych dla osób uczestniczących we współzawodnictwie 
sportowym w obiekcie prowadzonym w Ośrodku, w którym odbywa się Wydarzenie.  

12. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Wydarzenia, akceptuję wszystkie jego 
warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

§ 3 
Odpowiedzialność Organizatora 

Organizator zobowiązany jest zrealizować Wydarzenie imprezę zgodnie z umową oraz  
programem Wydarzenia. Organizator ma prawo odwołać zawarte w programie punkty,  
bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli warunki zewnętrzne np. atmosferyczne, 
uniemożliwiają ich przeprowadzenie. W szczególności dotyczy to punktów programu 
Wydarzenia gdzie o realizacji programu decydują Trenerzy oraz stosowne przepisy.  

 


