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REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO 

SYLWESTER Z JOGĄ I ALQVIMIA 

POCZUJ SIĘ JAK KRÓLOWA  

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki pobytu na obozie sportowym SYLWESTER Z JOGĄ 

i  ALQVIMIA – POCZUJ SIĘ JAK KRÓLOWA organizowanym przez WITAMED POLSKA 

Edyta Cywoniuk z siedzibą w Białymstoku, NIP: 5421789476, ul. Al. 1000-lecia Państwa 

Polskiego 10/3C, 15-111 Białystok.  

2. Każdy uczestnik obozu sportowego (dalej: Uczestnik) zobowiązany jest do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem i do zaakceptowania tego Regulaminu przed uiszczeniem opłaty 

i jednoczesnym zarejestrowaniem się do uczestnictwa w tych zajęciach dla siebie,  

a w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – przed 

zarejestrowaniem uczestnictwa w tych zajęciach dla tej osoby posiadającej ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, której jest opiekunem prawnym.  

3. Obóz organizowany jest na terenie miasta Supraśl w terminie od 30 grudnia 2020 r. do 02 

stycznia 2021 roku.  

4. Organizator zastrzega, że wyjazd nie stanowi oferty wyjazdu na taneczną zabawę sylwestrową.  

5. Obóz Sportowy SYLWESTER Z JOGĄ i  ALQVIMIA – QUEEN OF EGYPT RANGE stanowi 

ofertę zgrupowania sportowego mającego na celu podnoszenia umiejętności i techniki w 

zakresie uprawiania jogi, oddychania i innych umiejętności związanych z poprawą kondycji 

fizycznej.   

6. W zajęciach, na podstawie § 10 ust. 15 pkt 2 rozporządzenie rady ministrów z dnia 1 grudnia 

2020 r. – w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii, nie może uczestniczyć więcej niż 150 osób, nie licząc osób 

zajmujących się obsługą wydarzenia.  

7. Wszystkie treningi i ćwiczenia będą odbywały się bez udziału publiczności. 
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§ 2 

Obowiązki uczestnika  

1. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest dobry stan zdrowia oraz brak jakikolwiek objawów 

chorób i infekcji.  

2. Uczestnik zobowiązuje poddać się pomiarowi temperatury przed wejściem na teren obiektu.  

W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub objawów chorobowych organizator 

zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia przyjęcia do hotelu.  

3. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem do 

wykonywania ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych 

ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaleceń związanych z epidemią SARS-COV2, w tym: 

• częstego mycia lub dezynfekcji rąk, 

• zasłaniania ust w trakcie poruszania się na terenie obozu, 

• utrzymywania dystansu społecznego.  

5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest podpisanie oświadczenia o współuczestnictwie w 

przygotowaniach sportowych w zakresie uprawiania jogi.  

6. Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych zajęciach 

sportowych. Do dyspozycji uczestników przedstawione będą również inne, fakultatywne 

zajęcia i wydarzenia. 

7. Wobec dobrowolnego charakteru uczestnictwa w obozie oraz tego, że Organizator nie zna stanu 

zdrowia Uczestnika zajęć,  Uczestnik zajęć uczestniczy w nich na własne ryzyko, 

8. Organizator odpowiada wobec Uczestnika za szkody spowodowane niewykonaniem lub 

nienależytym przeprowadzeniem zajęć, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Organizatora, w tym instruktora. 

9. Zabronione jest uczestniczenie w trakcie trwania Obozu Sportowego SYLWESTER Z JOGĄ 

i  ALQVIMIA – QUEEN OF EGYPT RANGE, w innych wydarzeniach organizowanych na 

terenie obiektu, w szczególności w organizowanych wbrew obostrzeniom obowiązującym 

w czasie trwania obozu, związanym z pandemią SARS-COV2.   
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§ 3  

Postanowienie dodatkowe  

1. Na terenie ośrodka posiłki mogą być wydawane jedynie do pokoi gości hotelowych.  

2. Organizator zastrzega całkowity zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania obozu 

sportowego.  

 

§  4 

Rejestracja na obóz sportowy oraz koszty wyjazdu 

 

1. Koszt wyjazdu na Obóz Sportowy SYLWESTER Z JOGĄ i  ALQVIMIA – POCZUJ SIĘ JAK 

KRÓLOWA dla osoby dorosłej wynosi 950 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 

00/100).   

2. Koszt wyjazdu na Obóz Sportowy SYLWESTER Z JOGĄ I ALQVIMIA POCZUJ SIĘ JAK 

KRÓLOWA dla osoby poniżej 16 roku życia wynosi 400 złote (słownie: czterysta złotych 

00/100).   

3. Opłata powinna być opłacona do dnia 27 grudnia 2020 r. na konto organizatora o numerze: 

 48 2490 0005 0000 4530 7511 2235.  

 

§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji części zajęć sportowych oraz innych 

wydarzeń towarzyszących mających miejsce w trakcie obozu, w tym do utrwalania 

wizerunku osób tam przebywających. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest WITAMED POLSKA Edyta 

Cywoniuk z siedzibą w Białymstoku, NIP: 5421789476, ul. Al. 1000-lecia Państwa 

Polskiego 10/3C, 15-111 Białystok.  

3. Dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika są 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.  

4. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla 

możliwości uczestnictwa w Obozie Sportowym SYLWESTER Z JOGĄ 

i ALQVIMIA POCZUJ SIĘ JAK KRÓLOWA 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

• dostępu do danych osobowych Uczestnika i otrzymania kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu, 

• sprostowania nieprawidłowych danych osobowych Uczestnika, 

• bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika  

w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.  

 

 § 6 

Przepisy końcowe  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej oraz 

promocyjnej w trakcie trwania obozu. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania  Obozu Sportowego SYLWESTER Z JOGĄ 

i ALQVIMIA POCZUJ SIĘ JAK KRÓLOWA, w szczególności z uwagi na wprowadzenie 

nowych restrykcji związanych z pandemią wirusa SARS-COV2. Organizator zobowiązuje się 

niezwłocznie poinformować Uczestników o podjętej decyzji i do stosownego rozliczenia 

kosztów.  

3. Za zgubione lub pozostawione rzeczy, w tym szczególności dokumenty, pieniądze, biżuterię, 

na terenie Zajęć i szatni Organizator nie odpowiada. 

4. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, w tym szczególności dokumentów, 

pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego, kart płatniczych, itp.: nie bierze tym samym 

odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki na Terenie Zajęć. 

5. Szczegółowy plan obozu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

6. Szczegółowy cennik usług dodatkowych  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  
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7. Nieważność jednego lub więcej postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego 

Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego 

postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem. 

8. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

9. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i 

rzeczowo właściwy. 

 

 

  ZAŁĄCZNIK NR 1  

PLAN OBOZU SPORTOWEGO 

SYLWESTER Z JOGĄ I ALQVIMIA 

QUEEN OF EGYPT RANGE 

 

⭐ Środa - 30.12.2020 

• 18.00 - Przyjazd i zakwaterowanie 

• 18.30 - Joga regeneracja + medytacja/ joga nidra 

• 20.00 - Kolacja 

⭐ Czwartek - 31.12.2020 

• 9.00 – Joga, tybetańskie ćwiczenia odmładzające 

• 10.00 - Śniadanie 

• 12.00 - Zajęcia pt odmładzanie (omówienie diety, ćwiczeń, polecane zabiegi i medytacja Królowej 

Egiptu) 

• 12.00 - Dla osób towarzyszących spływ rzeką Supraśl lub kulig 

• 16.00 - Joga relaksacja 

• 18.00 - Uroczysta kolacja sylwestrowa 

• 24.00 - Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku 

⭐ Piątek - 01.01.2021 
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• 10.00 - Śniadanie 

• 12.00 - Joga noworoczna 

• 12.00 - Dla osób towarzyszących Nordic Walking po Supraślu i okolicy 

• 14.00 - Lunch 

• 16.00 - Medytacja obfitości 

• 18.00 - Ognisko noworoczne z rytuałem na obfitość w 2021 

⭐ Sobota - 02.01.2021 

• 9.00 - Joga 

• 10.00 – Śniadanie 

 

Szczegółowy plan wyślemy mailowo po rejestracji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH  

 OBOZU SPORTOWEGO 

SYLWESTER Z JOGĄ I ALQVIMIA 

QUEEN OF EGYPT RANGE 

 

• 250 zł/ godzinę -  rytuał Królowa Egiptu  

• 150 zł/ 0,5 godzinę -  analiza astrologiczna na Nowy Rok (przygotuj swoją godzinę urodzenia)  


