
 
 
 

 
5 FIT URODZINY ALFA CENTRUM 

 
REGULAMIN UDZIAŁU W TRENINGU Z EWĄ CHODAKOWSKĄ 

 
 

1. Organizatorem Treningu z Ewą Chodakowską jest Alia PR & Marketing s.c. D. 
Gładkowska, W. Wawrzkiewicz z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 107, 87-100 
Toruń, NIP: 956-226-19-11, zwana dalej Organizatorem na zlecenie „GT-JWK Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 5 
lok. 40, 81-303 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - VII Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS: 495595, zwana w dalszej części Zleceniodawcą. 

2. Trening zostanie przeprowadzony podczas obchodów 5 Urodzin Alfa Centrum w 
Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 4, 86-300 Grudziądz, 11.03.2017 r. na Placu przy 
fontannie, w godzinach 14.30 -16.00. 

3. Wykonawcą treningu jest „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-312 Warszawa, ul. Dobra 54/41, NIP: 
5252533572. Trening przeprowadzi Ewa Chodakowska. 

4. Udział w treningu mogą wziąć osoby pełnoletnie, które w dniu wydarzenia mają 
ukończone 18 lat.  

5. W treningu jednocześnie może wziąć udział 100 osób. 
6. Udział w treningu mogą wziąć osoby, które zdobędą nagrodę – voucher, poprzez 

udział w 5 konkursach organizowanych w serwisie Facebook na fanpage Alfa 
Centrum w dniach 22.02 - 10.03. 2017 r. Za przeprowadzenie konkursów odpowiada 
Organizator. Regulaminy poszczególnych konkursów będą określone i opublikowane 
na fanpage'u. 

7. Każdy Zwycięzca, który zdobędzie voucher i spełni wymóg pełnoletności oraz 
podpisze oświadczenie o stanie zdrowia będzie mógł wziąć udział w treningu. 

8. Voucher będzie do odebrania w Punkcie Informacyjnym Alfa Centrum w dniach 
01.03.2017r. w godzinach otwarcia Centrum Alfa, do 11.03.2017r. do godziny 13.30. 
Zwycięzca jest zobowiązany podpisać odbiór nagrody. 

9. Zaznacza się brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz 
brak możliwości przeniesienia nagrody na kogoś innego.  

10. W dniu treningu, tj. 11.03.2017 r. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany stawić się w 
Punkcie rejestracji Uczestników na placu przy fontannie w godzinach 10.00-14.00 z 
odebranym wcześniej voucherem. Przy rejestracji jest zobowiązany do okazania 
dowodu tożsamości oraz do wypełnienia i podpisania oświadczenia o następującej 
treści: 
 

Grudziądz, 11.03.2017 r. 
 

Oświadczenie 
 
 
Ja,…………………………………………………………………………………………………… 
niżej podpisany/a zwanym dalej Uczestnikiem,  
oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz, że uczestniczę w treningach podczas 5 
Urodzin Alfa Centrum na własne ryzyko i odpowiedzialność. Oświadczam również, że 
jestem w pełni zdrowy/a i zdolny/a do wykonywania ćwiczeń fizycznych, oraz nie ma 
przeciwwskazań lekarskich dla wykonywania ćwiczeń fizycznych przeze mnie. 
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Zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy treningu, oraz Organizatora 
oraz innych Uczestników tego Treningu. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w treningu z Ewą 
Chodakowską. 
Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego utrwalonego podczas rzeczonego treningu. 
 

11. Zwycięzca, który dokona rejestracji otrzyma status Uczestnika Treningu. Uczestnik 
otrzyma opaskę na rękę, która umożliwi wejście do strefy ćwiczeń oraz do 
skorzystania z przygotowanej tymczasowej szatni. Za rzeczy pozostawione w 
tymczasowej szatni Organizator nie odpowiada. 

12. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą maty do ćwiczeń, stroju i 
obuwia sportowego, ręcznika, wody w plastikowej butelce.  

13. Uczestnik zgłaszając się na Trening oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem 
Treningu.  

14. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej 
www.alfacentrum.com.pl/grudziadz oraz w punkcie Informacyjnym Alfa Centrum i w 
punkcie rejestracji Uczestników.  
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia Treningu. 
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za 
datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego 
(imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym 
reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis 
okoliczności uzasadniających reklamację.  

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy  
Kodeksu Cywilnego.  
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