
R E G U L A M I N CHARYTATYWNEGO MARATONU ZUMBY – 

MOTOMIKOŁAJKI EDYCJA 3 

I. Organizatorzy: Organizatorem Charytatywnego Maratonu ZUMBY, zwanego dalej maratonem jest 
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie. Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie:

www.okiswbierutowie.pl

II. Termin i miejsce:

1. Termin: 20 listopada 2022 r. godzina 16:00-19:00,

2. Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa w Bierutowie, ul. Krasińskiego 3

III. Cel: Pozyskanie funduszy na prezenty dla dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie w ramach 
3 edycji MOTOMIKOŁAJEK

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest wpłacenie 30 zł w dniu imprezy. Cały dochód ze zbiórki 
zostanie przekazany na zakup wymarzonych prezentów dla dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie.

2. W maratonie może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w maratonie za pisemną zgodą opiekuna 
prawnego lub pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego (cegiełka wynosi 10 zł dla osób 
nieletnich).

3. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego 
stanu zdrowia i samopoczucia.

4. Opłata za wstęp nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział w maratonie oświadcza, iż 
uczestniczy w maratonie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy maratonu nie ponoszą 
odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia wywołanego nadmiernymi 
obciążeniami w trakcie ćwiczeń, urazy, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki.

5. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, 
obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy.

6. Podczas trwania maratonu zaleca się ubranie stroju sportowego i obuwia zmiennego.

V. Postanowienia końcowe:

1. Przebieralnia i sanitariaty będą znajdowały się w miejscu maratonu. Za rzeczy pozostawione przez 
uczestnika organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu maratonu na potrzeby 
dokumentacji, promocji, relacji itp. Uczestnik maratonu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację 
wizerunku w materiałach promocyjnych.

3. Organizatorzy maratonu określają limit uczestniczących w nim osób. Ilość miejsc jest ograniczona.

4. Udział w maratonie jest jednocześnie deklaracją, iż uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego 
regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.




