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REGULAMIN PLACU STREET WORKOUT 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Plac Street workout jest obiektem Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego 

(zwanego dalej MCER), administrowanego przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

(zwaną dalej MIM) z siedzibą w Markach przy ul. Wspólnej 40. 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA 

1. Urządzenia na placu street workout przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych. 
2. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 8.00 – 22.00. 

3. Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego 

przestrzeganie. 

4. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

5. Z elementów mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią samodzielnie się nimi 
posługiwać. 

6. Na jednym elemencie może znajdować się maksymalnie jedna osoba. 
7. Przebywanie w strefie zeskoków z przeszkód jest zabronione. 
8. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie 

pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie 
udokumentowanych. 

9. Na terenie obiektu zabrania się: palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i 
innych używek, przebywania po spożyciu alkoholu i innych używek, wprowadzania i 
wpuszczania zwierząt, używania obiektu do innych celów (np. gry w piłkę), wrzucania 
przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających 
obiektów. 

10. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 
11. Za wypadki na terenie obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, 

wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń obiektu. 

12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi 
użytkownik, w związku z czym za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z 
użytkowania obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

13. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie placu street workout 

innym użytkownikom, będą usuwane z terenu placu street workout przez upoważnione 
osoby. 

14. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, 
w związku z czym Administrator i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
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zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń street workout – jako 

związane z ryzykiem sportowym. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie 
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich opiekunowie prawni. 

15. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń street workout tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o 
zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i 
pozostałych użytkowników. 

16. Zabrania się korzystania z placu street workout osobom posiadającym do tego 
przeciwskazania medyczne, w tym: 

1) kontuzjowanym (skręcenie kostki itp.); 
2) z wadami serca; 

3) z chorobami układu ruchowego; 

4) kobietom w ciąży; 

5) chorym na epilepsję. 
17. Street workout i wykonywane w czasie treningu ewolucje mogą być niebezpieczne. 

Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestnika street workout parku będą przetwarzane przez MIM m.in. w 
celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego 
przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w 
celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz w celach 

komunikacji pomiędzy MIM a uczestnikiem. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MIM. 
3. MIM zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu wydarzenia w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych, informacyjnych, promocyjno-marketingowych, itp., a także na jego 
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych 

prowadzonych przez MIM oraz na portalach społecznościowych w ramach profilu MCER, 
w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w 
dowolnym zakresie przez spółkę, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z 

zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 
jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez MCER, a ich 
wykorzystywanie w innych celach jest zabronione. 

4. MIM nie przetwarza tj. w szczególności nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 
zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. 
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5. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, 
organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą 
interes prawny w otrzymaniu danych. 

6. Każdy, kto korzysta z obiektów na terenie MCER zarządzanym przez Mareckie 

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych lub wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania 

działań MIM, jest obowiązany zgłosić to na piśmie Spółce. W imieniu dzieci do lat 18 
zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni. 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. O wszelkich nieprawidłowościach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz 
zdrowiu i życiu osób przebywających na terenie placu street workout należy niezwłocznie 
informować służby porządkowe bądź pracowników MCER. 

2. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie placu street workout personel 

MCER nie ponosi odpowiedzialności. 
3. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia MCER, 

ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W przypadku osób 
nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

4. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników MCER.  
5. MIM nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z 

niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Skargi i wnioski należy składać w recepcji MCER przy ul. Wspólnej 40 lub pocztą e-mail 

na adres  info@mareckieinwestycje.pl. Skargi i wnioski przesłane anonimowo nie będą 
rozpatrywane. 

7. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz Regulaminu MCER nie będą rozpatrywane. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem MCER, 

decyzje podejmuje Prezes MIM. 

9. MCER zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu. 
10. Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicy informacyjnej 

oraz stronie internetowej www.mcer.pl. 

 

Zatwierdził    

 

Piotr Grubek   

 

http://www.mcer.pl/
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Prezes Zarządu    

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

 

 


