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REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAJĘĆ  

NORDIC WALKING I ZDROWY KRĘGOSŁUP 

 

1. Organizator: 

 RSM „Praga” w Warszawie, ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa 

2. Koordynator: 

Edyta Barcikowka  

3. Instruktor i trener zajęć: 

Krzysztof Człapski 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady realizacji zajęć nordic walking i zdrowy kręgosłup oraz dotyczy osób, które będą w nich 

uczestniczyć. 

2. Zajęcia prowadzone są przez wyznaczonego Instruktora. 

3. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem osób biorących udział w zajęciach i w tym celu jest upoważniony do 

wydawania uczestnikom wiążących poleceń. 

4. Zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich – członków RSM „Praga”. 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ 

1. Zajęcia odbywać się będą w terminie: 

− Nordic Walking – od 2.09.2021 r. w pn. i w czw. w godz. 10-11 (park Wiecha) oraz śr. w godz. 13.15-14.15 

(Park Picassa). 

− Zdrowy Kręgosłup – od 2.09.2021 r. w pn. (mieszkańcy Osiedla „Generalska”) i w czw. (mieszkańcy Osiedla 

„Targówek”) w godz. 11.30- 12.30  siedziba Administracji Osiedla Targówek przy ul. Ossowskiego 11. 

Zajęcia, o których mowa powyżej, będą prowadzone do 31.12.2021 r. 

2. W przypadku zajęć zdrowy kręgosłup grupa zajęciowa może liczyć nie więcej niż 15 uczestników. 

3. Grupa zajęciowa zdrowy kręgosłup tworzona jest na jeden miesiąc. 

4. Harmonogram zajęć zdrowy kręgosłup wywieszany jest w siedzibie Administracji Osiedla „Targówek” przy  

ul. Ossowskiego 11. 

5. Na zajęcia nordic walking nie obowiązują zapisy. 

6. Wypożyczenie kijków do nordic walking na czas zajęć jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu u koordynatora zajęć. 

Liczba kijków do nordic walking do wypożyczenia jest ograniczona. 

 

 

§ 3 ZASADY ZAPISYWANIA 

1. Jedna osoba może zapisać się jednocześnie tylko do jednej grupy.  

2. Zapisy na zajęcia prowadzi koordynator pod nr tel. 691999429  w godzinach 8-14.  

3. Zapisy na zajęcia odbywają się do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia zajęć przez kolejną 

nowoutworzoną grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Pierwszeństwo w zapisach mają kolejno osoby, które: 

1) nie brały udziału we wcześniejszych zajęciach, 

2) uczestniczyły w najmniejszej liczbie dotychczas zorganizowanych zajęć i nie były skreślone z powodu 

nieusprawiedliwionych nieobecności.  

5. Na zajęcia zdrowy kręgosłup prowadzone w dniach wyznaczonych dla grupy mieszkańców z danego Osiedla 

(zgodnie z § 2 ust. 1), zapisywać mogą się również członkowie Spółdzielni z innych Osiedli, jeżeli po zamknięciu 

listy uczestników nowoutworzonej grupy będą pozostawały wolne miejsca. 

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zajęcia są bezpłatne, zaś udział w nich dobrowolny. 

2. Uczestnicy mogą rozpocząć korzystanie z zajęć po złożeniu oświadczenia, że nie istnieją przeciwskazania do 

uczestniczenia w zajęciach nordic walking lub zdrowy kręgosłup oraz innych oświadczeń stanowiących załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

3. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności w zajęciach zdrowy kręgosłup. Usprawiedliwienia 

ewentualnych nieobecności należy zgłaszać bezpośrednio u instruktora prowadzącego zajęcia, nie później niż na 

pierwszych zajęciach ponieobecności. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje wykreśleniem z listy 

uczestników. 
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§ 5 WARUNKI KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W TRAKCIE EPIDEMII COVID – 19 ORAZ 

PRZECHODZENIA INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które: 

1) mają objawy chorobowe (takie jak np. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, duszności, 

inne nietypowe); 

2) są świadome choroby zakaźnej, jednak nie zdradzają objawów zewnętrznych; 

3) są objęte nadzorem epidemiologicznym lub przebywają w izolacji bądź na kwarantannie; 

4) w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, bądź zakażoną wirusem SARS-CoV-2 

lub chorą na COVID-19. 

2. Uczestnik może rozpocząć korzystanie z zajęć po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz  

w przypadku braku przeciwskazań, o których mowa w Regulaminie oraz złożonych oświadczeniach. 

3. W przypadku zmiany sytuacji, o której mowa w oświadczeniach wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu, Uczestnik zajęć zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tej zmianie Organizatora oraz 

niezwłocznie zaprzestać udziału w zajęciach. 

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów związanych ze stanem epidemii COVID-

19, w tym przepisów wewnętrznych RSM „Praga”. 

5. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do zachowania przynajmniej 2 m odstępu pomiędzy sobą. 

6. Po zakończonych ćwiczeniach Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętu, z którego korzystał podczas 

zajęć. Płyn do dezynfekcji zapewnia Organizator. 

7. Osoby uczestniczące w zajęciach odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych zobowiązane są stosować 

maski ochronne, zakrywając nos i usta. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zakażenia COVID-19 przez Instruktora bądź uczestników 

zajęć. 

9. Uczestnik zajęć jest świadomy, iż powyższy Regulamin może ulegać zmianom i modyfikacjom obejmującym 

aktualną sytuację epidemiologiczną oraz konieczność dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów 

prawnych. 

 

§ 6 ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania czystości, nienaruszania spokoju i porządku w miejscu 

treningowym w ramach ogólnie przyjętych norm zachowania się oraz niezakłócania innym osobom możliwości 

korzystania z zajęć. 

2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do noszenia sportowego ubioru i obuwia podczas ćwiczeń. 

3. Dla celów higienicznych Uczestnik zobowiązany jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń. 

4. Organizator nie zapewnia wody i innych napojów. Zaleca się, aby Uczestnik zaopatrzył się w wodę we własnym 

zakresie. 

5. Po zakończonych ćwiczeniach Uczestnik zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce. 

6. Organizator odmawia udziału w zajęciach osobom niestosującym się do poleceń Instruktora, bądź przedstawiciela 

Organizatora, których zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu innych uczestników zajęć, znajdującym się pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź spożywającym te środki podczas zajęć. 

7. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca 

treningowego. Za wszelkie szkody powstałe ze swojej winy Uczestnik ponosi odpowiedzialność. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie zajęć. 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Osoby, które mają wątpliwość, co do tego czy ich stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach powinny we 

własnym zakresie skonsultować się z lekarzem, bowiem Instruktor prowadzący zajęcia nie ma obowiązku 

posiadania wykształcenia oraz wiedzy medycznej. 

2. Wszelkie dolegliwości zdrowotne lub objawy złego samopoczucia należy zgłosić Instruktorowi grupy na 

początku zajęć, bądź niezwłocznie po wystąpieniu dolegliwości. Powinno się wówczas zastosować do poleceń 

Instruktora, włącznie z zaprzestaniem udziału w zajęciach. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z zajęć 

mimo istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań i niepoinformowanie o nich instruktora wyłącza odpowiedzialność 

Organizatora za wszelkie negatywne dla Uczestnika skutki, które wystąpią w związku z uczestnictwem 

w zajęciach. 

3. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń Instruktora. 

4. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi podpisanego 

oświadczenia oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się 

z uczestnictwem w zajęciach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych. W związku z powyższym Uczestnik nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń 

z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach. Wskazane jest, aby 

Uczestnik we własnym zakresie zaopatrzył się w ubezpieczenie NNW. 
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5. W przypadku niezastosowania się przez Uczestnika do postanowień Regulaminu bądź udzielanych mu rad 

i wskazówek Instruktora prowadzącego zajęcia, oraz wyrządzenia swoim zachowaniem jakiejkolwiek szkody 

osobie trzeciej, wyłączną odpowiedzialność względem tej osoby ponosi bezpośredni sprawca szkody. 

6. Za dewastacje sprzętu bądź miejsca treningowego oraz wszelkie świadome działanie na szkodę Organizatora 

Uczestnik ponosił będzie odpowiedzialność na zasadach ogólnych w pełnej wysokości. 

§ 8 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Praga z siedzibą w Warszawie,  

ul. Białostocka 11. 

2. Osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zajęć, o których mowa w Regulaminie. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wykonywania, utrwalania, przechowywania i wykorzystywania zdjęć, 

a także ich obróbki, powielania i publikowania w celach promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej 

Spółdzielni oraz na profilu portali społecznościowych Facebook i Instagram, a także Gazecie „eReSeM” Praga,  

broszurach, folderach lub plakatach Spółdzielni. 

 

§ 9 INNE POSTANOWIENIA 

1. Organizator ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za Instruktora lub zmienić termin oraz miejsce 

zajęć jednorazowo lub na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne. 

2. Zajęcia mogą zostać odwołane w każdym czasie z powodu wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, a w przypadku 

zajęć nordic walking także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych – 

uniemożliwiających prowadzenie zajęć. 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem 
ćwiczeń i przestrzegania jego postanowień. 

2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przekazania Instruktorowi podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem 
ćwiczeń. 

3. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie 
Regulaminu zostanie przekazana w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora zajęć. 

6. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
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Warszawa, dnia  .......................... r. 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) 

 

ADRES E-MAIL, NR TELEFONU 

OŚWIADCZENIA 

W związku z deklarowanym przeze mnie zamiarem brania udziału w zajęciach nordic walking/zdrowy kręgosłup* 

oświadczam co następuje: 

1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach nordic walking/zdrowy kręgosłup*. W związku 

z powyższym biorę na siebie pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia i wszelkie skutki zdrowotne 

uczestnictwa w ww. zajęciach. 

 

2. Oświadczam, że nie występują u mnie objawy chorobowe takie jak: gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, 

bóle gardła, duszności, inne nietypowe. Nie jestem objęty/-a kwarantanną ani izolacją. W ciągu ostatnich 14 dni 

niemiałem/-łam kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 i nie zdiagnozowano 

u mnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku zmiany sytuacji, o której mowa powyżej, zobowiązuję się 

niezwłocznie poinformować o tej zmianie Organizatora oraz niezwłocznie zaprzestać udziału w zajęciach. 

Przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zakażenia COVID-19 przez 

uczestników zajęć. 

 

3. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją zajęć nordic walking/zdrowy kręgosłup*, nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności materialnej i prawnej za jakiekolwiek skutki mojego uczestnictwa, a w szczególności za 

ewentualny uszczerbek nazdrowiu lub szkody materialne, poniesione w związku z uczestnictwem w działaniach 

Organizatora. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga” moich danych osobowych 

w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail oraz nr telefonu, a także wizerunku. Udzielam zgody 

w celu: zapisania się, udziału w zajęciach oraz otrzymywania informacji dotyczących nordic walking/zdrowy 

kręgosłup* Zgody udzielam napodstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO [1], który dotyczy przetwarzania danych 

osobowych na podstawie dobrowolnejzgody. 

 

5. Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

Oświadczam także, iż zapoznałam(-em) się z treścią Regulaminu organizacyjnego zajęć fitness - zdrowy kręgosłup 

pn. nordic walking/zdrowy kręgosłup* w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się go przestrzegać. 
 

 

(podpis uczestnika) 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

* - niepotrzebne skreślić 


