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AQUAMANIA by SAF AQUA® - II Ogólnopolskie Forum Aqua Fitness 

§1. Definicje 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 
1. „Aquamania” – AQUAMANIA by SAF AQUA® - II Ogólnopolskie Forum Aqua Fitness, wydarzenie organizowane w ramach targów Go Active Show w dniach 25 – 26 maja 2019 r. 
2. „Organizator” – PTAK WARSAW EXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie (kod – 05-830) przy Al. Katowickiej 62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, NIP: 5342544579, REGON: 366965350. 
3. „Partner” – AMP Consulting Group – Szkolenie i Doradztwo Marcin Apolinarski, ul. Krokusowa 37, 60-175 Poznań, NIP: 5561825723, REGON: 092982483. 
4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

§2. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Aquamania. 
2. Aquamania organizowana jest w terminie 25 – 26 maja 2019 r. w ramach targów Go Active Show w obiektach Ptak Warsaw Expo (Al. Katowicka 62, Nadarzyn). 
3. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronach internetowych Organizatora oraz Partnera. Organizator oraz/lub Partner zastrzegają sobie prawo do zmiany programu wydarzenia. 
4. Organizator wydarzenia nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie (w tym również w szatni). 
5. Użytkowanie sal lub innych pomieszczeń, w tym pomieszczeń sanitarnych, powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach. Zniszczenie 
przez Uczestnika mienia na terenie targów Go Active Show spowoduje obciążenie go kosztami. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji na filmie oraz w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach dokumentacji wideo i fotograficznej wydarzenia AQUAMANIA by SAF AQUA® - II Ogólnopolskie Forum Aqua Fitness. 
Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę, na wykorzystanie przez Organizatora oraz Partnera, jego wizerunku, w formie krótkich filmików, fotografii analogowej i cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem stron 
internetowych Organizatora oraz/lub Partnera, a także stron partnerów wydarzenia w celach edukacyjnych, informacyjnych, reklamowych i promocyjnych. 
7. Organizator oraz/lub Partner zastrzegają sobie prawo do zakazu wstępu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

§3. Warunki uczestnictwa w wydarzeniu 
1. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu na targi Go Active Show. Wyjątki mogą stanowić zaproszeni goście, obsługa wydarzenia, przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad 
wydarzeniem oraz osoby wskazane przez Organizatora lub Partnera. 
2. Opłata za bilet wstępu nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nieuczestniczenia w zajęciach. 
3. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w Aquamanii za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoba poniżej 15 roku życia może 
uczestniczyć w wydarzeniu pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego. 
4. Organizator lub Partner wydarzenia zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia zgodności danych osobowych uczestnika z danymi na liście zapisów. 
5. Uczestnik bierze udział w zajęciach podczas AQUAMANIA by SAF AQUA® - II Ogólnopolskiego Forum Aqua Fitness na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
6. Uczestnik oświadcza, że jest w pełni zdrowy i zdolny do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwskazań lekarskich dla wykonywania ćwiczeń fizycznych. 
7. Organizator oraz/lub Partner wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w wydarzeniu 
zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. 
8. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń względem Partnera, Organizatora oraz innych Uczestników Wydarzenia. 

§4. Zasady rejestracji na zajęcia 
1. Na wybrane zajęcia Uczestnik może zarejestrować się online zgodnie z warunkami określonymi na stronie Partnera www.safaqua.com/aquamania („Strona Wydarzenia”) lub od 30 minut przed rozpoczęciem wybranych zajęć. 
2. Uczestnik może wziąć udział w dowolnie wybranej liczbie zajęć pod warunkiem dostępności miejsc. 
3. Organizator oraz/lub Partner wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób. 
4. Przed każdymi zajęciami Uczestnik musi wypełnić stosowne oświadczenie w recepcji Aquamanii. 

§5. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych jest Partner. 
2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uczestnik wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych, 
ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, z tym że wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu prawidłowego świadczenia usług szkoleniowych przez administratora danych osobowych i podmioty wykonujące takie świadczenia dla AMP Consulting 
Group. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: 
- imię i nazwisko, 
- data urodzenia, 
- adres zamieszkania, 
- adres e-mail, 
- numer telefonu. 

§6. Postanowienia końcowe 
Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.safaqua.com/aquamaniaforum oraz u Partnera podczas wydarzenia.
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