
Regulamin Wydarzenia "Ruszamy na maty by ELLE Sport x Warsaw Pilates" 
„Wydarzenie” 

1. Organizatorem Wydarzenia jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 
15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, Regon: 931051710, kapitał zakładowy w 
wysokości 44.691.550,00 zł  (dalej: Organizator) 

2. Wydarzenie polega na grupowych  zajęciach pilates z instruktorką i odbędzie się na terenie 
zielonym przed Centrum Handlowym Westfield Arkadia, Aleja Jana Pawła II 82 00-175 
Warszawa, Polska w  terminie 04.09.20 w dwóch grupach o godz. 17:30 i 19:00. 

3. Organizator zastrzega że pula biletów na zajęcia jest ograniczona – dostępnych jest 14 
biletów na jedną lekcję pilates w wybranym dniu i na wybraną godzinę. 

4. Jedna lekcja pilates w ramach "Ruszamy na maty by ELLE Sport x Warsaw Pilates" trwa 60 
minut. 

5. Cena jednego biletu na jedną lekcję pilates to 24,99 zł. 
6. Sprzedaż biletów na wydarzenie jest prowadzona w dniach  31.08-04.09.2020 przez stronę 

www.evenea.pl .  
7. Kupując bilet uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji 
Wydarzenia. 

8. Uczestniczyć w Wydarzeniu a co za tym idzie zakupić bilety mogą wszystkie pełnoletnie osoby 
fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  

9. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom. 
10. Przy wejściu i wyjściu obowiązkowo dezynfekujemy ręce. Na miejscu dostępne będą środki 

do dezynfekcji rąk i mat. 
11. Między matami uczestników zachowujemy odstęp 2 metrów. 
12. Prowadzący podczas zajęć nie będzie podchodzić do uczestników. 
13. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty Wydarzenia lub odwołania  (np. z powodu 

złych warunków pogodowych lub zaostrzającej się sytuacji epidemiologicznej) i w takim 
przypadku zobowiązuje się poinformować uczestników drogą elektroniczną o nowym 
terminie Wydarzenia lub o odwołaniu. Organizator zobowiązuje się zwrócić im środki za 
zakupione bilety, jeśli zajęcia zostaną odwołane. 

15. Osoby biorące udział w Wydarzeniu poprzez zakup biletu oświadczają, że nie mają 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach 
na własną odpowiedzialność. 

16. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych 
uczestnik zajęć zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela przed 
rozpoczęciem zajęć. 

17. Z zajęć nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie bez opieki dorosłego, posiadające 
przeciwskazania zdrowotne do aktywności fizycznej oraz kobiety w ciąży. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę 
zdrowia czy choroby, jakich doznał uczestnik w czasie zajęć. 

19. Nauczyciel prowadzący zajęcia posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz 
jest objęty umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu 
nauczyciela/instruktora fitness/pilates. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału 
w Wydarzeniu, osobie która wykazuje objawy chorobowe, w tym w szczególności wskazujące 
na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2.  

http://www.evenea.pl/


20. Organizator ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa w Wydarzeniu osoby w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W powyższym 
przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot należności za Wydarzenie. 

21. Uczestnicy Wydarzenia udzielają Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego 
wizerunku w materiałach promocyjnych, które powstaną podczas Wydarzenia i będą 
opublikowane w mediach należących do Burda Media Polska Sp. z o.o. 

22. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o  ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie 
danych). 

23. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  dane 
osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jest  BURDA 
MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska  15, tel. +48 22 
3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl. 

24. Więcej informacji znajdziesz tutaj https://www.elle.pl/polityka-prywatnosci  
25. Reklamacje związane z Wydarzeniem będą przyjmowane przez Organizatora w formie 

pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia. 
26. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą 

przedstawiciele Organizatora. 
27. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej 

nadania. 
28. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
29. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 
Reklamacyjną.  

30. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie         
 wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 
 postępowania sądowego. 
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