
REGULAMIN Furaha Fitness Party
ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Furaha Fitness Party jest Fundacja Help Furaha - KRS0000770137 oraz

SHAPE Sport & Health Education – NIP 927-14-695-87.

2. Warunkiem uczestnictwa w przedmiotowym wydarzeniu  jest akceptacja wszystkich
punktów regulaminu oraz przestrzeganie go.

3. Uczestnik  ma  prawo  do  korzystania  z  całego  programu  wydarzenia  na  podstawie
zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego biletu na wydarzenie. 

4. Prowadzący  wydarzenie,  instruktorzy  i trenerzy  posiadają  wiedzę,  doświadczenie  i
wykształcenie  niezbędne  dla  prawidłowego  i bezpiecznego  przeprowadzenia
grupowych treningów.

5. Organizator  ma prawo odwołać wydarzenie i  zobowiązuje się powiadomić zapisane
osoby o odwołaniu, nie później niż na 6h przed planowym rozpoczęciem wydarzenia.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

1. W Furaha Fitness  Party  organizowanym Fundacja  Help Furaha oraz  SHAPE Sport  &
Health Education mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
może  uczestniczyć  w  wydarzeniu  za  pisemną  zgodą  swoich  przedstawicieli
ustawowych  (uczestnik  wraz  z  biletem  zabiera  ze  sobą  pisemne  oświadczenie
opiekuna).

3. Podstawą  uczestnictwa  w  wydarzeniu  jest  umowa  zawierana  na  czas  określony,
wynikająca za zakupu biletu.

4. Bilet  jest  aktywny tylko w dniu wydarzenia,  nie  ma możliwości  zwrotu biletu,  bądź
przedłużenia jego ważności i przeniesienia na inne wydarzenie.

5. Bilet jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług  w okresie obowiązywania
Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Bilecie jako właściciel.

6. Wysokość  opłaty  za  wydarzenie  określa  cennik,  który  mieści  się  na  stronie
helpfuraha.org

7. W  wydarzeniu   mogą  uczestniczyć  osoby  zdrowe,  które  nie  mają  przeciwwskazań
lekarskich do ćwiczeń.

8. W wydarzeniu  nie  mogą  uczestniczyć  osoby pod wpływem alkoholu  oraz  środków
odurzających.

9. Uczestnik,  którego stan  zdrowia  w jakikolwiek  sposób negatywnie  wpływa na  jego
zdolności umysłowe lub fizyczne nie ma prawa uczestniczyć w treningach.

10. Uczestnik  ma  obowiązek  poinformować  organizatorów  wydarzenia,  przed  jego
rozpoczęciem,  o  wszelkich  przeciwwskazaniach  do  wykonywania  ćwiczeń  
w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. 



11. Uczestnik  cierpiący  na  schorzenia  cukrzycowe,  choroby  serca,  niskie  lub  wysokie
ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem
z usługi.

12. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie treningów Uczestnik
ma  obowiązek  zaprzestać  wykonywania  ćwiczeń  i  zgłosić  ten  fakt  w  punkcie
medycznym.

13. Organizator nie odpowiada za kontuzje uczestników. 

ROZDZIAŁ III

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Uczestnik zobowiązany jest do pilnowania  swoich rzeczy.  Wstęp na salę ćwiczeń z
plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest dopuszczalny. Trening z w/w
przedmiotami jest zabroniony ( względy bezpieczeństwa).

2. Organizator nie odpowiada za zaginione drogocenne przedmioty. 

3. Z  pomieszczeń  i  urządzeń  hali  uczestnik  powinien  korzystać  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem.

4. W całym obiekcie, w którym jest organizowane wydarzenie, obowiązuje bezwzględny
zakaz  palenia  tytoniu,  posiadania  i  spożywania  alkoholu,  posiadania  i  zażywania
środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie
odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i
przedmiotów.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt.

6. Szczegółowe  informacje  dotyczące  korzystania  z  hali  znajdują  się  w  odrębnym
Regulaminie obiektu.

7. Osoby nieletnie oraz dzieci, które przychodzą wraz z rodzicami pozostają pod ich ciągłą
opieką i poruszają się po obiekcie wyłączenie za ich zgodą lub  w ich obecności.

Ze  względu  na  bezpieczeństwo,  dzieci  nie  mogą  korzystać  z  treningów  oraz  same
poruszać się po sali w trakcie trwania całego wydarzenia (istnieje możliwość uderzenia
przez uczestników maratonu).

8. Obsługa wydarzenia wskaże przeznaczone uczestnikom szatnie i toalety.

9. Wnoszenie jedzenia lub ciepłych napojów na salę do ćwiczeń jest zabronione.

10. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na salę ćwiczeń na obuwie
czyste i sportowe oraz posiadanie ręcznika.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Wszelkie  uwagi  co  do  treści  mogą  być  zgłaszane  przez  drogą  mailową  na  adres
mailowy: info@helpfuraha.org


