Regulamin Zone3 Open Water
I.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zone3 Open Water jest firma SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa
Iwiczna.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W treningu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu treningu będą miały ukończone
16 lat oraz przedstawią Oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w treningu.

III.
•

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na platformie
SlotMarket.pl.

•

Limit uczestników na każdym treningu wynosi 150 osób.

•

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.

•

Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie
dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej. Opłatę
startową należy uregulować od razu podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie
zostanie anulowane.

•

Opłata startowa za udział w Zone3 Open Water, w zależności od kolejności zgłoszeń, wynosi:
25 złotych – pierwsze 75 osób, 35 złotych – kolejne 75 osób.

•

Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany
w formularzu rejestracyjnym oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń na koncie
użytkownika w portalu Slotmarket.pl.

•

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach.

•

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik treningu otrzymuje czepek Zone3, napój oraz
możliwość wypożyczenia pianki triathlonowej.

IV.
•

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczestników Zone3 Open Water jest SE Group Sp. z o.o.,
ul. Zimowa 31A/28, 05-515 Nowa Iwiczna, daneosobowe@sportevolution.pl.

•

Dane osobowe uczestników Zone3 Open Water przetwarzane będą w celach organizacji
i przeprowadzenia treningu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

•

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich
przetwarzanie, uniemożliwia udział w Zone3 Open Water. Informujemy, że wyrażona zgoda
może zostać w każdym czasie odwołana.

•

Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Zone3 Open Water, obejmuje
także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

•

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez
umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach
internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe
związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

V.

UWAGI KOŃCOWE
•

Wszystkich uczestników Zone3 Open Water obowiązuje niniejszy regulamin.

•

Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych
substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się
zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas treningu, pod groźbą
wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz,
organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w treningu lub
wykluczenia go w trakcie.

•

Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w treningu w czepku przekazanym
w pakiecie startowym.

•

Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną w trakcie treningu.

•

Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie treningu w wodzie.

•

Organizator zapewnia depozyt.

•

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione.

•

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania treningu bez podawania przyczyn lub
zmiany jego terminu ze względu na warunki atmosferyczne.

•

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

