
 
OŚWIADCZENIE LOGinLAB.

 Ja niżej podpisany - ……………………………………, ur. …………………. oświadczam, że: 
jestem zdrowy, brak jest przeciwwskazań, abym uprawiał jakikolwiek rodzaj ćwiczeń, a także nie 
posiadam żadnych kontuzji, które wykluczałyby moją osobę z podejmowania aktywności fizycznej. 
Powyższe potwierdzone zostało przez lekarza, u którego uzyskałem również wiedzę w zakresie 
uprawiania treningów funkcjonalnych na wysokiej intensywności. W związku z czym jestem świadom 
ryzyka i zagrożeń związanych z wykonywaniem ćwiczeń w ramach w/w treningów. Zdaję sobie sprawę z 
tego, że treningi na wysokiej intensywności mogą wiązać się ze skrajnym wyczerpaniem organizmu, i 
mogą doprowadzić do spowodowania kontuzji lub nawet utraty życia. Obowiązuje bezwzględny zakaz 
spożywania środków niedozwolonych. W sposób dobrowolny decyduję się na udział w zawodach i rodzaj 
wykonywanych treningów oraz ich przebieg. Potrafię sam racjonalnie oraz odpowiednio do moich 
możliwości i umiejętności, dostosować rodzaj i wielkość obciążenia. W związku z czym w razie 
jakichkolwiek niepożądanych objawów (występujących w trakcie treningu lub też po nim), zobowiązuję 
się zaprzestać wykonywania ćwiczeń do czasu uzyskania zgody odpowiedniego lekarza. W przypadku 
utajnienia przed lekarzem dopuszczającym do zawodów LOGinLAB. chorób mających wpływ na 
bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik. O powyższym poinformuję 
Organizatorów zawodów. 
 Ponadto oświadczam, że jestem ubezpieczony (w tym również od następstw nieszczęśliwych 
wypadków), a w razie powstania u mnie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, nie będę wnosił roszczeń 
przeciw Organizatorom zawodów.  
 Wyrażam zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie 
danych, portalach społecznościowych i stronie internetowej wynikających z potrzeb zawodów 
LOGinLAB. 
 Jednocześnie oświadczam, iż zostałem zaznajomiony z zasadami LOGinLAB, a także z zasadami 
korzystania z obiektów i sprzętu. Dla własnego bezpieczeństwa zobowiązuję się do przestrzegania 
regulaminu zawodów. Powyższe w pełni akceptuję i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. Ponadto zobowiązuję 
się w sposób terminowy regulować opłaty za uczestnictwo w zawodach. 

 ………………………………………… 
          Miejscowość, data i czytelny podpis 



Regulamin zawodów LOGinLAB.

Zawody rozgrywane są przez 3 dni (piątek/sobota/niedziela) w terminie wyznaczonym przez organizatorów w 
połowie lipca bieżącego roku. Konkurencje rozgrywają się na trzech obiektach: Rynek w Krotoszynie, pływalnia 
odkryta w Krotoszynie, hala sportowa w Krotoszynie oraz w dniach szczególnych, edycjach specjalnych na terenie 
Firmy Wiązary Burkietowicz w Odolanowie. 
Edycja LOGinLAB. 2018 zakłada start 310 zawodników. Osoby pełniące funkcję Organizatorów turnieju: Dawid 
Kujawski, Tobiasz Narożniak, Mateusz Czubak. 

1. Uczestnikiem zawodów nazywa się zawodników oraz wolontariuszy uczestniczących w zawodach LOGinLAB. 

2. Zapisy na zawody odbywają się poprzez rejestrację i uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 59 PLN (15 
EURO) na linku przekierowanym do portalu prosto ze strony www.loginlab.eu. Zapisy rozpoczynają się w 
końcówce kwietnia a eliminacje 1 maja bieżącego roku. Niektóre kategorie nie przechodzą etapu kwalifikacji i od 
razu dostają się na zawody po uiszczeniu opłaty startowej (np. 319, ..,989 PLN). 

3. W przypadku złożenia rezygnacji po uiszczeniu opłaty kwalifikacyjnej, wpłata nie podlega zwrotowi. Zwrot lub 
rozliczenie opłaty startowej rozpatrywany jest w stosunku do zaistniałej sytuacji. 

4. Każdy uczestnik zawodów odpowiada za stan sprzętu i otoczenie imprezy (tj. m. in. piłki, sztangi, teren CSiR, stół 
rehabilitacyjny, catering, infrastruktura, etc.). 

5. W przypadku uszkodzenia sprzętu, wykluczające jego dalsze użytkowanie, uczestnik obowiązany jest odkupić i 
dostarczyć sprzęt we wskazane przez Organizatora miejsce. Koszt w całości pokrywa Uczestnik. 

6. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora. 

7. Uczestnik nie stosujący się do poleceń Organizatora może zostać wykluczony z imprezy bez zwrotu kosztów.  

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na arenie pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 
odurzających. 

9. Każdy zawodnik deklaruje przez podpisanie oświadczenia, że nie spożywa środków niedozwolonych i 
bezpiecznie może brać udział w imprezie. Osoby niestosujące się do tego punktu, którym udowodni się 
zażywanie niedozwolonych środków potwierdzone przez innych organizatorów zawodów lub instytucje do tego 
uprawnione zostaje zawieszony na okres 9 miesięcy i nie może zostać uczestnikiem zawodów LOGinLAB. W 
ramach zatajenia takiej informacji zawodnik zrzeka się wszystkich nagród, obejmującej polisy ubezpieczeniowej i 
zobowiązuje się do wystosowania stosownego publicznego oświadczenia w mediach społecznościowych lub na 
piśmie do organizatora zawodów. 

10. Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (tj. klęski żywiołowe, powodzie, 
działania wojenne, epidemie), decyzji władz państwowych i innych instytucji, a także w przypadku niekorzystnych 
warunków atmosferycznych – informacja zostanie podjęta w dzień rozpoczęcia zawodów przed rozpoczęciem 
turnieju i rozesłana drogą elektroniczna na skrzynki mailowe zawodników i innych uczestników zawodów. Koszt 
takiego zdarzenia pokrywa ubezpieczalnia. 

11. W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora wpłacona kwota kwalifikacyjna nie zostanie zwrócona 
uczestnikom. Wpłata startowa za wybrany pakiet startowy zostanie w całości zwrócona na konto uczestnika, 
chyba że zostały poniesione koszty przygotowania pakietów startowych to zostaną one przekazana uczestnikom. 

12. W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach LOGinLAB. zawodnika, który uiścił opłatę za pakiet startowy, 
Organizator nie zwraca opłaconej kwoty ale zobowiązany jest dosłać pakiet na wskazany adres. 

13. Organizator ma prawo odwołania zawodów z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie nie krótszym 
niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zawodów LOGinLAB. 

14. Organizator ma prawo do zawieszenia w startach danej kategorii gdy w przypadku do 7 dni przed rozpoczęciem 
zawodów lub podczas eliminacji nie zgłosi się 81% zawodników startujących. 



15. Związane z ilością startujących są również nagrody finansowe i rzeczowe. Mogą one zostać zarówno 
zmniejszone jak i zwiększone w poszczególnych kategoriach ze względu na liczbę startujących. Znaczy to że 
podczas eliminacji może zostać zwiększona liczba ogłoszonych wcześniej uczestników w poszczególnej 
kategorii. 

16. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą same uczestniczyć w imprezie – muszą być pod opieką osoby pełnoletniej 
oraz posiadać podpisaną przez nie pisemną zgodę. 

17. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na obiektach, gdzie rozgrywane są 
konkurencje. Również osoby reprezentujące blogerów i media. 

18. Organizator zapewnia ubezpieczenie dla zawodników turnieju. 

19. Organizatorzy zawodów rozstrzygają spory i podejmują decyzje w przypadku zaistniałych sytuacji 
problemowych. 

20. Zawodnicy i wolontariusze zawodów LOGinLAB. mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach z Organizatorami 
w celu przyswojenia szczególnych zasad dotyczących uczestnictwa w danym dniu zawodów. Nieobecność na 
spotkaniu zostanie uznana jako potwierdzenie znajomości zasad. Częściowy pakiet informacji ogłaszany jest 
również na bieżąco na stronie internetowej www.loginlab.eu oraz stronie FB organizatora. 

21. Drugiego dnia obowiązuje szczególny charakter imprezy, wszystkie zasady zachowania na obiekcie zostaną 
przedstawione na spotkaniu z zawodnikami oraz droga elektroniczną conajmniej jednym kanałem FB, email, 
strona internetowa. 

22.  Każdy uczestnik musi podpisać Oświadczenie Uczestnika zawodów LOGinLAB. Aby brać udział w imprezie. 

23.  Podpis złożony przez Uczestnika na „Liście zawodników” wiąże się z akceptacją Regulaminu zawodów 
LOGinLAB. 

KONTAKT:

Dawid Kujawski
Właściciel marki i organizator zawodów LOGinLAB. 
Tel. 698 680 742 
e-mail: dawid@loginlab.eu 

Tobiasz Narożniak
Dyrektor zawodów LOGinLAB. 
LOGinLAB.team 
Tel. 503 036 345 
e-mail: tobiasz@loginlab.eu 

Mateusz Czubak
Vice Dyrektor zawodów LOGinLAB.  
LOGinLAB.team 
Tel. 605 606 588 
e-mail: office@loginlab.eu
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