
OGÓLNE WARUNKU UCZESTNICTWA 

§1 
Organizatorem obozów triathloncamp jest Olimpius Sp. z.o.o. ul. Społeczna 1, 42-280 Częstochowa; 

Wszelkie informacje dotyczące obozu dostępne są na stronie triathloncamp.pl; 

§2 
Celem organizowania obozów triathloncamp jest popularyzacja triathlonu wśród osób dorosłych 

zainteresowanych doskonaleniem własnej sprawności fizycznej; 
 Promowanie miejscowości i baz turystycznych; 

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; 

§3 
Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja wraz z udostępnieniem wymaganych danych osobowych i 

wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby marki triathloncamp (Olimpius Sp. z.o.o.) zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), a 

w szczególności na publikację wizerunku za pomocą zdjęć i filmów oraz przebiegu obozu na stronie 
internetowej triathloncamp.pl oraz w połączonych mediach społecznościowych;  

Uczestnikowi przysługuje prawo do modyfikacji, wglądu i żądania usunięcia swoich danych i swojego 
wizerunku; 

§4 
Organizator pełni rolę pośrednika w sprawach związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz 

ubezpieczeniem, za których świadczenie nie ponosi odpowiedzialności; 

§5 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treningi organizowane w ramach triathloncamp wiążą się z 

ryzykiem urazu, który wliczany jest do ryzyka sportowego;   
Uczestnictwo w treningach jest dobrowolne oraz na własną odpowiedzialność uczestnika;  

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody majątkowe związane 
z uczestnictwem w treningach; 

§6 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących sposobu, miejsca lub kolejności 
organizowanych treningów, jeżeli jest to konieczne ze względu na warunki pogodowe, bezpieczeństwo 

uczestników oraz prawa obowiązujące w miejscu ich realizacji; 

§7 
Rezygnacje z uczestnictwa można zgłaszać telefonicznie lub pisemnie u Organizatora; 

Organizator podejmuje działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z 
rezygnacją uczestnika z udziału w obozie, z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danego 

przypadku; w przypadku rezygnacji w terminie powyżej 2 miesięcy przed datą rozpoczęcia obozu zwrot 
kosztów wynosi 50%; w terminie do 2 miesięcy przed datą rozpoczęcia obozy uczestnik ponosi 100% 

kosztów; zaliczka nie podlega zwrotowi 


