Regulamin „LIGI SQUASHA” w Klubach Zdrofit
I.
Organizator
Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady
rozgrywek w ramach ligi squasha (dalej: "Liga"), której
organizatorem jest Zdrofit spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, KRS:
0000643347, NIP: 113 253 95 87, kapitał zakładowy: 502 050,00 zł
(dalej: "Zdrofit" lub "Organizator").
II.
Czas trwania
Liga obowiązuje i prowadzona jest w sezonie 2019/2020,
począwszy od 14.10.2019 r. do 27.04.2020 r.
III.
Zasady Ligi
Liga obowiązuje i prowadzona jest w wybranych klubach
Zdrofit. Informację o tym, czy Liga jest prowadzona
w danym Klubie, można uzyskać bezpośrednio
w wybranym Klubie, lub na jego stronie internetowej.
2. W ramach Ligi, o której mowa w dziale VIII Ogólnych
Warunków Umowy – Korty, stosowanych przez
Organizatora i dostępnych na jego stronie Internetowej
(dalej: "OWU Korty") Organizator oferuje możliwość
nabycia Karnetu Ligowego. Rozgrywki w ramach Ligi są
dedykowane dla Użytkowników, którzy zakupią Karnety
Ligowe. Dopiero w przypadku wolnych miejsc na rozgrywki
w danym dniu, możliwy jest zakup Jednorazowego Wejścia
Ligowego, na zasadach zgłoszenia, opisanych w pkt IV ust.
3.
3. Oferowany Karnet Ligowy, w zależności od jego rodzaju,
uprawnia do uczestnictwa w rozgrywkach Ligi w jednym,
wybranym przez Użytkownika klubie Zdrofit, w którym
Organizator oferuje następujące rodzaje Karnetów
Ligowych:
a) Karnet Ligowy – uprawniający do uczestnictwa w 4
kolejnych, bezpośrednio następujących po sobie
rozgrywkach ligowych – 165 zł, w tym dla posiadaczy
karty Benefit – 120 zł. Karnet Ligowy jest dostępny
w sprzedaży do dnia 30.03.2019 r. Nieobecność na
którejkolwiek z bezpośrednio następujących po sobie
4 rozgrywkach, nie uprawnia Użytkownika do
wykorzystania Karnetu lub wejścia w innym,
dodatkowym terminie.
b) Jednorazowe Wejście Ligowe – uprawniające do
uczestnictwa w jednej rozgrywce ligowej– 55 zł, w tym
dla posiadaczy karty Benefit – 40 zł, z zastrzeżeniem
ust. 2 powyżej.
4. Zakupu Karnetu Ligowego można dokonać wyłącznie
w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą.
5. Zakupu Karnetu Ligowego można dokonywać w roku
kalendarzowym bez limitu.
6. Ligi nie można łączyć z innymi ofertami Promocyjnymi,
udostępnianymi przez Organizatora, chyba że co innego
wyraźnie wynika z postanowień tych ofert Promocyjnych.
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IV.
Zasady uczestnictwa w rozgrywkach Ligi
Rozgrywki w ramach Ligi odbywają się w każdy
poniedziałek miesiąca w okresie od 14.10.2019 r. do
27.04.2020 r. , z wyłączeniem świąt państwowych
i kościelnych, w następujących godzinach:
a) Grupa A: 18:00-20:00,
b) Grupa B: 20:00-21:30,
c)
Grupa C: 21:30-23:00.
2. Zdrofit zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia
godzin rozgrywek w ramach Ligi w święta państwowe lub
kościelne, ferie zimowe oraz okres wakacyjny lub
okresowych przerw w dostępie do usług spowodowanych
koniecznością wykonania prac konserwacyjnych lub
remontowych.
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3.

Każdorazowo chęć uczestnictwa w rozgrywkach w danym
dniu należy nadsyłać drogą mailową pod adres mailowy:
m.dobrowolski@zdrofit.pl, do godziny 21:00 dnia
poprzedzającego rozgrywki.
4. Każdorazowo odwołanie uczestnictwa w rozgrywkach
należy zgłaszać drogą mailową pod adres mailowy:
m.dobrowolski@zdrofit.pl, do godziny 21:00 dnia
poprzedzającego rozgrywki.
5. Minimalna
liczba
uczestników
konieczna
do
przeprowadzenia rozgrywek w danym dniu wynosi 10,
a maksymalna 30, przy czym o zapisach każdorazowo
decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem pkt III ust. 2.
Minimalna liczba uczestników w danej grupie wynosi 5,
a maksymalna 10.
6. W przypadku dysproporcji w ilości uczestników
w poszczególnych grupach lub w sytuacji zgłoszenia
nowych uczestników po zamknięciu listy uczestników
w ramach danych rozgrywek, Organizator zastrzega sobie
możliwość przeniesienia danego uczestnika do innej grupy.
7. Organizator dokonuje przydziału uczestników do grup oraz
ustalenia
kolejności
rozgrywek
poszczególnych
uczestników. Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek
w danych grupach następuje w ten sposób, że pierwsze
miejsca zajmują uczestnicy w grupie A, zaś kolejne miejsca,
odpowiednio gracze grupy B oraz C, w takiej kolejności jakie
miejsca zajęli po poprzedniej rozgrywce. Każdy nowy
uczestnik zaczyna od grupy C, chyba, że jest w rankingu
Polskiej Federacji Squasha lub Polskiego Stowarzyszenia
Squasha, wówczas automatycznie wchodzi do grupy A
8. Każdorazowo informacja o programie minutowym
rozgrywek będzie znajdowała się na stronie internetowej
https://tournament.tools/league/636#/sezon/2002
lub
zostanie rozesłana przez Organizatora drogą mailową.
Uczestnicy, aby wziąć udział w przewidzianych dla nich
rozgrywkach, muszą stawić się w Klubie w przewidzianej dla
nich godzinie. w przypadku niestawiennictwa lub
spóźnienia, możliwość udziału w rozgrywkach przepada,
a zawodnik przegrywa wszystkie mecze w swojej grupie
walkowerem.

V.
Zasady przeprowadzania rozgrywek
Mecz w ramach rozgrywek jest sędziowany przez
uczestnika, który przegrał mecz poprzedni lub przez
przedstawiciela Organizatora lub inną osobę przez niego
wyznaczoną. Rozgrywki w ramach Ligi odbywają się na
aktualnych na dzień przeprowadzania rozgrywek zasadach
gry w squasha, przyjętych przez Światową Federację
Squasha.
2. Co tydzień z każdej grupy awansują i spadają po 1-3 osoby,
w zależności od ilości uczestników. Z każdej grupy awansują
i spadają od jednej do trzech osób. Uczestników
awansujących i spadających do grup wybiera Organizator,
biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń na rozgrywki, ilość osób
zgłaszających nieobecność na rozgrywkach, zgłoszenia
osób będących w rankingach o których mowa w pkt IV ust.
7 oraz osób zaczynających dopiero udział w rozgrywkach.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, wpływ na kolejność uczestników
w ostatecznym rankingu mają, zgodnie z poniżej podaną
kolejnością, następujące okoliczności:
a)
zdobyte punkty,
b)
mecze wygrane,
c)
gemy wygrane,
d)
małe punkty zdobyte,
e)
różnice między zdobytymi a straconymi
punktami,
f)
bezpośrednie starcie.
4. W prowadzeniu rankingu uczestników Organizator
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przyjmuje następujące zasady:
a) Punkty naliczane są wg wzorca: 1 miejsce w grupie A:
800 pkt, w grupie B: 690 pkt, w grupie C: 580 pkt;
b) Zwycięzca wszystkich gemów w grupie otrzymuje
extra 150 pkt,
c) Punkty kolejnych zawodników zmniejszają się
liniowo, krokiem co 25 pkt,
d) Przy ustalaniu rankingu bierze się pod uwagę 15
najlepszych wyników uczestnika z całego sezonu.
5. Za mecz nierozegrany z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności uczestnika przyznaje się walkower. Za mecz
nierozegrany z powodu braku czasu na przeprowadzenie
rozgrywek przyznaje się remis.
6. Wyniki przeprowadzonych w danym dniu rozgrywek są
aktualizowane na bieżąco przez Organizatora, oraz
udostępniane uczestnikom na stronie internetowej
https://tournament.tools/league/636#/sezon/1719
7. Zwycięzca Ligi w sezonie zostanie wyłoniony na podstawie
największej ilości zdobytych punktów we wszystkich
rozegranych rozgrywkach ligowych.
8. Organizator zapewni drobne nagrody rzeczowe dla
zwycięzcy Ligi oraz dla 3 osób posiadających najlepszą
frekwencję podczas wszystkich rozgrywek Ligi.
9. Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi co do wyników rozgrywek
oraz przydziału do danej grupy, należy zgłaszać pod
adresem mailowym: m.dobrowolski@zdrofit.pl, do godziny
21:00 dnia poprzedzającego rozgrywki.
VI.
Postanowienia końcowe
Udział w Lidze jest całkowicie dobrowolny. Organizator
oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez
Organizatora, jako administratora danych osobowych,
w związku z uczestnictwem w Lidze, będą wykorzystywane
wyłącznie w ramach i na potrzeby jej prowadzenia, zgodnie
z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
2. Uczestnikom Ligi przysługuje prawo do wglądu
w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub
usunięcia, stosownie do postanowień w/w rozporządzenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/
zamknięcia Ligi w trakcie sezonu.
4. Uczestnicy Ligi mogą składać reklamacje dotyczące Ligi,
z zastrzeżeniem pkt V ust. 7, osobiście w recepcji fitness
klubu Zdrofit, listownie na adres wybranego fitness klubu
Zdrofit lub przesyłając wiadomość e-mail na adres:
reklamacje@zdrofit.pl. w zgłoszeniu Uczestnik Ligi
powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe
(numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail),
numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle
przedstawić opis zaistniałej sytuacji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia
reklamacji
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez niego
reklamacji.
O wyniku rozpoznania reklamacji Organizator informuje
w terminie 7 dni od daty jej rozpoznania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sieci
fitness klubów Zdrofit oraz postanowienia OWU KORTY,
dostępne w recepcji każdego z klubów Zdrofit
i zamieszczone na stronie Internetowej www.zdrofit.pl,
a także postanowienia powszechnie obowiązujących
przepisów prawa polskiego.
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