Regulamin programu „Z wodą po zdrowie”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy programu pn. „Z wodą po zdrowie”, zwanego dalej
Programem.
2. Organizatorem Programu są: Wodociągi Wałbrzych (Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 39),
zwane dalej Organizatorem.
3. Koordynatorem Programu jest Justyna Oleksy.
4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za
zgodą opiekunów prawnych.

II CELE PROGRAMU
Celami Programu są:
a) popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną oraz zdrowe
odżywianie się i picie odpowiedniej ilości wody;
b) popularyzacja aktywności sportowych;
c) promocja kampanii „Wodę piję –zdrowo żyję”;
d) poszerzanie wiedzy nt. dobrej jakości wody pitnej na terenie działalności WZWiK;
e) rozwijanie osobistych zainteresowań, szczególnie tych o charakterze sportowym.

III ZASADY PROGRAMU
1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
2. Podstawą do korzystania z sobotnich zajęć od 04.06.2016 r. do 20.08.2016 r. jest
rejestracja online (opcjonalnie) oraz jednorazowe wypełnienie ankiety rejestracyjnej.
3. Przed każdymi zajęciami Organizator będzie sprawdzał obecność.

4. Program trwa od 04 czerwca 2016 r. do 27 sierpnia 2016 r. Zajęcia sportowe odbywają
się do 20 sierpnia 2016 roku włącznie. 27 sierpnia 2016 odbędzie się Wielki Finał w
Starej Kopalni.
5. Program odbywa się w formie cotygodniowych (soboty) zajęć sportowych na terenie
Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu oraz na sąsiadującym stadionie
i w Parku im. J. Sobieskiego.
6. Zajęcia w danej grupie tematycznej odbywają się tylko pod nadzorem instruktora.
7. Korzystanie ze sprzętu podczas zajęć powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami
prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o
bezpieczeństwo pozostałych osób oraz poszanowaniem sprzętu sportowego.
8. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać instruktorowi,
bądź obsłudze programu „Z wodą po zdrowie”.
9. Wstęp na zajęcia jest możliwy wyłącznie w stroju sportowym oraz w obuwiu
sportowym.
10. Przechowywanie odzieży, toreb, obuwia i innych rzeczy na hali lekkoatletycznej
powinno odbywać się wyłącznie w szatni.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
12. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, oraz innych środków odurzających
pod rygorem wykluczenia uczestnika zajęć.
13. Każdy uczestnik musi zostać zgłoszony do Programu poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego oświadczając jednocześnie brak przeciwskazań zdrowotnych.
14. Podczas programu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z nieodpłatnych
konsultacji ze specjalistami, np. trenerami, instruktorami, dietetykami, lekarzami,
fizjoterapeutami etc. Organizator zastrzega, że wymienieni powyżej specjaliści będą
obecni jedynie na wybranych zajęciach.
15. Dane osobowe uczestników Programu przetwarzane będą w niezbędnym zakresie
i celach związanych z przeprowadzeniem programu, a w szczególności w celu
komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród laureatom, w szczególności poprzez
publikację listy nagrodzonych Uczestników na stronie internetowej Organizatora oraz
w wybranych środkach masowego przekazu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., nr 1182).
16. Zgłoszenie się do Programu i wzięcie udziału w zajęciach jest jednoznaczne z uznaniem
niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku/wizerunku swojego dziecka w celach promocyjno-marketingowych
Organizatora, związanych z Programem. W czasie Programu Organizator będzie
wykonywał relacje fotograficzne oraz filmowe, które zostaną opublikowane.

IV ZASADY PUNKTACJI I NAGRODY
1. Podczas całego Programu każdy uczestnik który, regularnie będzie uczestniczył w
zajęciach otrzyma nagrodę wg poniższego schematu:
a) koszulkę sportową „Wodę piję – zdrowo żyję” (za 4 obecności, jednorazowo),
b) butelkę BPA Free (za 8 obecności),
c) torbę sportową (nagroda w finale dla najbardziej zaangażownaych).
2. Nagrodzonym nie przysługuje prawo zwrotu ani wymiany nagród otrzymanych za
uczestnictwo w Programie. Nagrodzonym nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w
zamian za nagrodę.
3. Organizator przewiduje konkursy z nagrodami od Partnerów po zakończeniu zajęć.
Konkursy te nie są grą losową w rozumieniu ustawy o grach losowych.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej www.woda.walbrzych.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości niezależne
od niego.
3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem
telefonu: Michał Włodarczyk 74 648 81 28, Marzena Zagrodna 74 648 81 32.

