
REGULAMIN 

ZAWODÓW GRAVITAN-GURU INDOOR TRIATHLON 

09.11.2016R. 

 

I. Postanowienia ogólne 

 1.1. Organizatorem Zawodów (dalej „Zawody”) jest Gravitan Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie na Al. Jerozolimskich 181 B, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod 

nr KRS 0000349681, NIP: 5291777798 (zwany dalej „Organizatorem”). 

1.2. Zawody odbywają się w dniach od 14.11.2016r. do kooca dnia 31.12.2016r. w wyznaczonych 

terminach: 

• Wtorki 7:30-11:00 

• Środy 17:30-19:00 

• Czwartki 7:30-11:00 

W Gravitan Adgar Park West, al. Jerozolimskie 181 B, Warszawa. 

1.3. Zawodnicy startują indywidualnie w czterech kategoriach:  

I) GRAVITAN DEBIUT TRIATHLON jest konkurencją dla osób, które nigdy nie startowały w triathlonie i 

obejmuje: 

• pływanie 300 m 

• jazdę na rowerze 13 km 

• bieg (marsz) 3 km 

Do pao i panów stosujemy osobną punktację. 

II) GRAVITAN-GURU PROFESSIONAL TRIATHLON jest dla osób na poziomie zaawansowanym i 

obejmuje: 

• pływanie 500 m 

• jazdę na rowerze 20 km 

• bieg 5 km 

Do pao i panów stosujemy osobną punktację. 

1.4. Czas mierzony jest od momentu rozpoczęcia pływania w basenie do momentu ukooczenia biegu 

na bieżni. 

1.5. Start w Zawodach triathlonowych składają się z następujących etapów: 

1. Pływania w basenie z przeciwprądem Endless Pool 

2. Jazdy na stacjonarnym rowerze spinningowym Tomahawk 

3. Biegu na bieżni Precor 



1.6. Zawody organizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród za 

zwycięstwo w Zawodach odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.7. Biorąc udział w Zawodach Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i 

wyraża zgodę na jego postanowienia. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Zawodach 

2.1. Uczestnikami Zawodów mogą byd wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukooczyły, co najmniej 16 rok życia. Uczestnicy 

niepełnoletni mogą brad udział w Zawodach pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich 

przedstawicieli ustawowych.  

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Zawodach przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.1. 

Regulaminu jest zapisanie się poprzez formularz na stronie: www.triathlon.gravitan.pl lub 

telefonicznie 519 020 370, a następnie stawienie się w klubie Gravitan Adgar w ustalonym terminie 

celem odbycia startu.  

2.3. Każdy uczestnik Zawodów może podjąd próbę tylko jeden raz. 

2.4. Zgłoszenie do udziału w Zawodach, dokonane zgodnie z punktami poprzedzającymi, musi 

nastąpid nie później niż do godziny 12:00 dnia 28.12.2016r. i zawodnik musi ukooczyd zawody do 

godziny 11:00 następnego dnia, czyli 29.12.2016r. Późniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w 

ramach Zawodów.  

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zawodach osób, które nie 

przestrzegają postanowieo Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Zawodami.  

2.6. Udział w Zawodach i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.  

 

III. Zasady przyznawania i wydawania nagród za zwycięstwo w Zawodach 

3.1. Wyłonienie laureatów, którzy zajmą cztery pierwsze miejsca w Zawodach nastąpi najpóźniej do 

dnia 09.01.2017r. Każdy uczestnik Zawodów, który ukooczy triathlon otrzyma drobny upominek. 

3.2. W Zawodach zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z 

udziału w Zawodach albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowieo Regulaminu nie 

wzięły skutecznie udziału w Zawodach.  

3.3. Osoby, które zajmą pierwsze miejsca w Zawodach zostaną ogłoszeni na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/GravitanAdgarParkWest po dniu 09.01.2017r.  

3.4. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach są puchary. Nagrodami 

dodatkowymi są upominki w postaci próbek produktów, voucherów, kart zniżkowych i gadżetów. 

http://www.triathlon.gravitan.pl/
https://www.facebook.com/GravitanAdgarParkWest


3.5. Puchary zostaną wręczone osobiście przez managera klubu Gravitan Adgar podczas ogłoszenia 

zwycięzców. Wszyscy zawodnicy zostaną poinformowani o terminie, miejscu i godzinie spotkania. 

3.6. Zdobywca nagrody w Zawodach nie może żądad wymiany nagrody na jej równowartośd 

pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.  

3.7. Uczestnicy Zawodów nie mogą przenieśd prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

3.8. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwis Facebook nie ma nic wspólnego z 

organizacją Zawodów, które to Zawody organizowane są wyłącznie przez Organizatora.  

 

IV. Postępowanie reklamacyjne  

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Zawodów mogą byd zgłaszane mailowo na adres: 

marketing@gravitan.pl z dopiskiem „Zawody Gravitan-Guru Indoor Triathlon”, do dnia 31.12.2016r. 

O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w 

niniejszym punkcie adres.  

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Zawodów.  

4.3. Mailowa reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Organizatorowi.  

4.5. Organizator rozpatrywad będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.  

4.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumied, że nie 

można się od niej odwoływad ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie 

powiadomiony mailem zwrotnym reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

V. Postanowienia koocowe  

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Zawodów, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanych 

Zawodów, przy czym zmiana taka nie może wpływad negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika 

Zawodów. 

5.2. Zasady przeprowadzania Zawodów określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

5.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 

ustaw.  

mailto:marketing@gravitan.pl


5.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnośd za zgodnośd z prawdą danych podanych w związku z 

Zawodami.  

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych 

danych lub danych innej osoby.  

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie zwycięzcy Zawodów.  

5.7. W trakcie trwania Zawodów treśd Regulaminu Zawodów będzie dostępna na stronie 

internetowej pod adresem http://www.gravitan.pl   

5.8. Administratorem danych osobowych uczestników Zawodów jest Gravitan Poland Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie na Al. Jerozolimskich 181 B, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, pod nr KRS 0000349681, NIP: 5291777798. Przetwarzanie danych osobowych 

uczestników Zawodów następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach. Osobom udostępniającym dane 

osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 

http://www.gravitan.pl/

