
 
Regulamin konkursu FIT WALENTYNKI 

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A., ul. Sanatoryjna 1, 43-450 

Ustroń.  

2. Konkurs pod nazwą FIT WALENTYNKI odbywa się 14 lutego 2019 r. w godzinach od 10:00 do 19:00 na 

siłowni w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia, ul. Sanatoryjna 7, poziom 1.  

3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.  

4. Konkurs przeprowadzany jest w parach.  

5. Pary biorą udział w trzech konkurencjach – liczy się czas uzyskany podczas każdej konkurencji. 

6. O zwycięstwie decyduje suma wyników osiągniętych w każdej konkurencji.   

7. Każda para może wystartować w konkursie tylko raz.  

8. Konkurencje: 

a. deska na czas – uczestnicy wykonują ćwiczenie równocześnie, obok siebie. Liczy się czas 

wspólnego wykonywania ćwiczenia w sekundach. Czyli np. 60 sekund to 60 punktów, razy 

dwa (dwie osoby tyle samo czasu) – czyli 120 punktów.  

b. brzuszki w parach – liczy się suma brzuszków wykonanych przez dwie osoby. 1 powtórzenie 

= 1 punkt.  

c. podnoszenie – ćwiczenie wykonywane jest na ławce prostej przez jedną osobę z pary. Liczy 

się suma powtórzeń wykonanych w ciągu 1 minuty. Ciężar: 30% wagi partnerki (jeśli 

ćwiczenie wykonuje mężczyzna) lub partnera (jeśli ćwiczenie wykonuje kobieta). 1 

powtórzenie = 1 punkt.  

 

9. Nad przebiegiem konkursu czuwa instruktor obecny na siłowni. Wszystkich zainteresowanych 

udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu z instruktorem.  

10. Wyniki konkursu zostaną podane 15 lutego 2019 r. na www.spa-ustron.pl oraz na facebooku 

(https://www.facebook.com/MedicalSpaPrestigeClub/). Zwycięzcy zostaną powiadomieni 

o nagrodach drogą mailową.  

11. Nagrody: 

za 1 miejsce – dwie kąpiele (do wyboru) w Medical & SPA.  

za 2 miejsce – dwa wejścia na basen i dwa wejścia na saunę, każde wejście na godzinę.  

za 3 miejsce – dwa wejścia na basen lub dwa wejścia na saunę na godzinę.  

12. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A., ul. 

Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: odo@uzdrowisko-

ustron.pl. Podane przez Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres email) będą przetwarzane 

w związku  z udziałem w konkursie FIT WALENTYNKI i tylko w tym celu przetwarzane. Po zakończonym 

konkursie Państwa dane zostaną usunięte. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom 

oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Mają Państwo prawo do dostępu 

do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (,,prawo do bycia zapomnianym’’), ograniczenia 

przetwarzania oraz niepodlegania procesowi profilowania. Posiadają Państwo również prawo do 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli są uzasadnione przesłanki, że dane 

osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami ochrony danych osobowych. 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. Wobec Państwa danych nie będziemy podejmować automatyzowanych decyzji 

w tym podleganiu profilowaniu. 

http://www.spa-ustron.pl/
https://www.facebook.com/MedicalSpaPrestigeClub/

