Regulamin udziału w Teście Akademii Drogi Sportowej (Test Złoty)

1 Definicje
1.1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1.1.1

Regulamin – niniejszy regulamin,

1.1.2

Akademia – usługodawcę - ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie (kod: 00-712) przy ul. Bluszczańskiej 74/84, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000257775; NIP 5252364141; Regon 140543628,
z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, adres poczty elektronicznej
biuro@akademiadrogisportowej.pl,
1.1.3

Test – Test Złoty – główny test realizowany przez Akademię wspólnie

z instytucjami specjalizującymi się w badaniach wchodzących w skład Testu,
1.1.4

Akademik – osoba (dziecko/młodzież) zgłoszona do udziału w Teście,

1.1.5

Opiekun – przedstawiciel ustawowy Akademika.

2 Zakres stosowania
2.1

Regulamin określa zasady świadczenia przez Akademię usług polegających na

opracowaniu Raportu obejmującego określenie statusu psychofizycznego Akademika
i rekomendację określonej dyscypliny lub dyscyplin sportu dla Akademika.
2.2

Regulamin określa także zasady udziału Akademików w badaniach wchodzących

w skład Testu i wykonywanych przez instytucje współpracujące z Akademią, które stanowią
podstawę opracowania Raportu.

3 Informacje o Teście
3.1

Test został przygotowany pod nadzorem Rady Programowej Akademii w oparciu

o obecną wiedzę z zakresu medycyny sportowej oraz teorii wychowania fizycznego i sportu.
Informacje o Radzie Programowej Akademii dostępne są na stronie internetowej Akademii:
www.akademiadrogisportowej.pl w zakładce Zespół.
3.2

Badania i analizy wchodzące w skład Testu wykonywane są przez instytucje

współpracujące z Akademią:
3.2.1

Instytut Sportu przy ul. Trylogii 2/16 w Warszawie,

3.2.2

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie,

3.2.3

Carolina Medical Center przy ul. Pory 78 w Warszawie.

3.3

Test realizowany jest z zachowaniem anonimowości jego uczestników.

3.4

Program Testu przewiduje wykonanie badań lekarskich, badań morfologii i moczu,

badań

biochemicznych i endokrynologicznych (spoczynkowe Akademicy w wieku od

12 lat), analiz laboratoryjnych - w zakresie :

3.5

3.4.1

wykrywania niedomagań zdrowotnych i symptomów chorób,

3.4.2

wykrywania i różnicowania niedokrwistości,

3.4.3

wykrywania niedoborów biopierwiastków i witamin,

3.4.4

oznaczenia genotypu ACE – angiotensin converting enzyme oraz ACTN3,

3.4.5

badań alergologicznych realizowanych w okresie wrzesień – marzec,

3.4.6

badań pediatrycznych,

3.4.7

testów koordynacji,

3.4.8

testów skoczności,

3.4.9

testów ruchowych,

3.4.10

testów psychologicznych,

3.4.11

badań antropometrycznych,

3.4.12

konsultacji żywieniowej.

Wykonanie Testu przewidziane jest na 2 następujące po sobie dni. Uproszczony,

wstępny, program wykonania badań wchodzących w skład Testu obejmuje:

3.5.1

I dzień (data zgodna z wybranym przez Opiekuna terminem):

3.5.1.1

08.00-14.00 Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa - zebranie

organizacyjne, pobranie krwi i odbiór próbek moczu, wywiad lekarski i badania
lekarskie, badania alergologiczne, testy sprawnościowe oraz ruchowe,
14.00-18.00 Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,

3.5.1.2

Warszawa - badania psychologiczne, badania alergologiczne c.d., zwiedzanie
Muzeum Sportu.
3.5.2

II dzień:

3.5.2.1

07.30-09.00 Carolina Medical Center - badania antropometryczne,

3.5.2.2

09.00-14.00 AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, Warszawa - badania

psychologiczne c.d., testy ruchowe, konsultacja żywieniowa,
14.00-16.00 Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,

3.5.2.3

Warszawa - badania psychologiczne c.d., kino PKOl.
3.6

Pełny program badań udostępniany jest Akademikom i Opiekunom w dokumencie

„Indywidualne szczegóły organizacyjne Testu”, o którym mowa w pkt. 4.3.5 Regulaminu.
3.7

Informacje na temat praw Akademików i Opiekunów w związku z udziałem w Teście

można uzyskać w Biurze Praw Pacjenta pod numerem infolinii 0-800-190-590.
4 Zasady udziału w Teście
4.1

Do Testu mogą zostać zgłoszone osoby, które w chwili zgłoszenia ukończyły 8 lat i nie

ukończyły - 1 7 lat.
4.2

Każdy Akademik otrzyma własny numer i kartotekę, z której korzystać będzie przy

współpracy z Akademią.
4.3

Procedura udziału w Teście obejmuje następujące etapy:
4.3.1

Zapoznanie się z Regulaminem i przesłanie przez Opiekuna na adres mailowy

Akademii: biuro@akademiadrogisportowej.pl skanu wypełnionego „formularza badania
podmiotowego” co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem Akademika do Testu. „Formularz
badania podmiotowego dostępny jest na stronie www.akademiadroigisportowej.pl
w zakładce Współpraca - Pliki do pobrania,
4.3.2

Po

otrzymaniu

wypełnionego

„formularza

badania

podmiotowego

ADS”

Akademia może nie zakwalifikować Akademika do udziału w Teście. W przeciwnym

wypadku Akademia prześlę ofertę udziału w Teście w jednym z co najmniej dwóch
terminów do wyboru przez Opiekuna. Oferta będzie zawierała ponadto wykaz badań
podstawowych wchodzących w skład Testu, ewentualną propozycję wykonania badań
dodatkowych, oraz informację o kosztach udziału w teście i kosztach opracowania
Raportu,
4.3.3

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące Testu udzielane wedle wyboru Opiekuna

drogą mailową, telefonicznie lub w trakcie osobistego spotkania z przedstawicielem
Akademii,
4.3.4

Wybór przez Opiekuna terminu Testu co jest jednoznaczne z przyjęciem oferty

Akademii,
4.3.5

Przesłanie przez Akademię „indywidualnych szczegółów organizacyjnych Testu”,

które stanowią potwierdzenie zawarcia umowy i obejmują między innymi: potwierdzenie
terminu Testu, pełny program badań wchodzących w skład Testu wraz z informacją
o tych badaniach,
4.3.6
4.4

wykonanie badań wchodzących w skład Testu.

Warunkiem umożliwienia udziału Akademika w Teście jest:
4.4.1

wyrażenie zgody na wykonanie badań wchodzących w skład Testu,

4.4.2

upoważnienie przedstawiciela Akademii do odbioru wyników badań i testów

przeprowadzonych przez jednostki wskazane w pkt 3.2 w celu ich analizy
i przetworzenia na potrzeby przygotowania Raportu,
4.4.3

wyrażenie zgody na dostęp do dokumentacji Testów przez monitorów, audytorów

oraz przedstawicieli Komisji Bioetyczne,
4.4.4

Akceptacja niniejszego Regulaminu,
- w formie pisemnej nie później, niż na 21 dni przed terminem Testu. Powyższe
zgody i upoważnienie, jak też Regulamin dostępne są na stronie internetowej
Akademii www.akademiadrogisportowej.pl w Zakładce Współpraca. Dokumenty
w formie pisemnej z podpisami Opiekuna, a w przypadku Akademika, który ukończył
16 lat także przez Akademika przesłać należy na adres Akademii – ADS Sp. z o.o.,
00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 74/84.

4.5

Warunkiem umożliwienia udziału Akademika w Teście jest także dobry stan zdrowia

Akademika w dniach testu, który pozwala na przeprowadzenie wszystkich badań
wchodzących w skład Testu.

Ze względów organizacyjnych Test przeprowadzany jest w grupach liczących nie więcej

4.6

niż 12 Akademików i dobranych ze względu na płeć, wiek, oraz ustalony zakres badań
dodatkowych.
W każdym z dwóch dni Testu Opiekun zobowiązany jest zapewnić obecność Akademika

4.7

punktualnie w terminach i miejscach badań oraz udział Akademika w badaniach
wchodzących w skład Testu. Akademia może żądać naprawienia szkody wyrządzonej
niewykonaniem powyższego zobowiązania na zasadach ogólnych.
Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia Akademikowi opieki przez cały czas trwania

4.8

Testu.
Opiekun ma prawo towarzyszenia Akademikowi podczas badań wykonywanych

4.9

w ramach Testu.
Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia transportu Akademika pomiędzy miejscami

4.10

badań

wykonywanych

w ramach

Testu.

Na

prośbę

Opiekuna

i

za

odrębnym

wynagrodzeniem Akademia może zapewnić Akademikowi i Opiekunowi transport.
Akademia w każdym z dwóch dni testu zapewnia po jednym posiłku dla Akademika

4.11

i Opiekuna.
4.12 W przypadku gdy ze względu na stan zdrowia Akademika nie może on wziąć udziału
w Teście w umówionym terminie lub gdy po przystąpieniu do Testu okaże się, że stan
zdrowia Akademika nie pozwala na kontynuację Testu albo może wpłynąć na prawidłowość
wyników badań wykonywanych w ramach Testu Akademia może wskazać inny termin
wykonania Testu przypadający nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 180 dni od daty
Testu, w którym Akademik nie wziął udziału.
5 Raport
5.1

Akademia na podstawie wyników badań wchodzących w skład Testu oraz wyników

ewentualnych badań dodatkowych opracowuje Raport.
5.2

Raport zawiera:
5.2.1

wyniki Testu,

5.2.2

zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu lub informację

o istnieniu takich przeciwwskazań,
5.2.3

wskazanie ewentualnych niedomagań zdrowotnych wykrytych podczas testu,

5.2.4

zalecenie pożądanych działań mających na celu polepszenie stanu zdrowia

Akademika,
5.2.5

wskazanie dyscypliny lub dyscyplin sportu, w których zgodnie z wynikami testu

Akademik może osiągnąć najlepsze wyniki.
5.3

Raport przekazywany jest Opiekunowi podczas spotkania podsumowującego, które

odbywa się w terminie ustalonym z Opiekunem, nie później jednak niż w terminie 45 dni od
dnia zakończenia Testu.
5.4

Na życzenie Opiekuna raport może być przesłany pocztą na wskazany adres. W takim

przypadku Akademia wyśle Raport listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nie później
niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Testu.

6 Zawarcie umowy i odstąpienie
6.1

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Akademią i Opiekunem.

6.2

Zawarcie

umowy

następuje

z

chwilą

wyboru

przez

Opiekuna

jednego

z zaproponowanych przez Akademię terminów Testu, o którym mowa w pkt. 4.3.4.
6.3

Umowa zawierana jest na warunkach określonych w ofercie, o której mowa w pkt. 4.3.2

i Regulaminie. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia oferty.
6.4

Oferta, o której mowa w pkt 4.3.2 przestaje wiązać Akademię, jeżeli Opiekun nie dokona

wyboru terminu Testu, o którym mowa w pkt 4.3.4 w terminie 30 dni od otrzymania oferty
udziału w Teście.
6.5

Przez zawarcie umowy Akademia zobowiązuje się do umożliwienia Akademikowi udziału

w badaniach wchodzących w skład Testu oraz do opracowania Raportu na podstawie
wyniku tych badań, natomiast Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia udziału Akademika
w tych badaniach w umówionym miejscu i czasie i do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
6.6

Warunki zawarcia umowy Akademia potwierdza w dokumencie „indywidualne szczegóły

organizacyjne Testu”.
6.7

W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy Opiekun może od niej odstąpić. Do

odstąpienia

od

umowy

wystarczające

jest

wysłanie

na

adres

Akademii

biuro@akademiadrogisportowej.pl oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 10-dniowego
terminu.

6.8

W przypadku gdy Akademia nie będzie mogła zapewnić Akademikowi udziału w

badaniach wchodzących w skład Testu w umówionym terminie niezwłocznie poinformuje o
tym Opiekuna i zaproponuje dwa inne terminy do wyboru Opiekuna. W takim przypadku
opiekun jest też uprawniony do odstąpienia od umowy.
6.9

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Opiekun jest

zwolniony z wszelkich zobowiązań. W takim przypadku Akademia niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni, zwróci świadczenia spełnione przez Opiekuna. W przypadku
dokonania przedpłaty zostanie ona zwrócona wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej
dokonania.
7 Płatności
7.1

Wynagrodzenie

należne

Akademii

z

tytułu

umożliwienia

Akademikowi

udziału

w badaniach wchodzących w skład Testu płatne jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia
badań wchodzących w skład Testu.
7.2

Wynagrodzenie należne Akademii z tytułu opracowania Raportu płatne jest w terminie

7 dni od opracowania Raportu.
7.3

Wynagrodzenie

płatne

jest

na

rachunek

Akademii

w

Nordea

Bank

Polska

52144013870000000012208308.
7.4

Opiekun może zapłacić całe wynagrodzenie przed rozpoczęciem badań wchodzących

w skład Testu. W takim przypadku wynagrodzenie należne Akademii ulega pomniejszeniu
o 5 % Wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
7.5

Za odrębnym wynagrodzeniem Akademia może spełnić umówione świadczenia

dodatkowe, których zakres wykracza poza zapewnienie udziału w Teście i opracowanie
Raportu.
8 Odpowiedzialność
8.1

Akademia zobowiązuje się do opracowania Raportu z najwyższą starannością, jednak

nie ponosi odpowiedzialności za brak spodziewanych wyników sportowych Akademika.
8.2

Akademia nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie

wskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu ani za szkody poniesione w wyniku
takich decyzji. W szczególności Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wydatki
i nakłady ponoszone w związku z uprawianiem przez Akademika dyscypliny sportu
wskazanej przez Akademię.

8.3

Badania wchodzące w skład Testu są dobrane i analizowane w celu określenia

predyspozycji Akademika do uprawiania sportu. Akademia nie odpowiada za niewykrycie
wad zdrowia i dysfunkcji, których wykrycie wymaga przeprowadzenia innych badań lub
szerszej analizy przeprowadzanych badań, niż dokonywana na potrzeby opracowania
Raportu.
8.4

Akademia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w zakresie w jakim wynikają one

z zatajenia lub podania nieprawdziwych okoliczności dotyczących stanu zdrowia Akademika
a w szczególności z wypełnienia „formularza badania podmiotowego” niezgodnie z prawdą.
8.5

Akademia posiada polisy OC i NNW, zaś w trakcie Testu nad pełnym bezpieczeństwem

Akademików czuwa ratownik medyczny.
8.6

Powyższych ograniczeń odpowiedzialności nie stosuje się w przypadku gdy ich

zastosowanie ogranicza lub wyłącza odpowiedzialność Akademii za szkody na osobie lub
wyłącza albo istotnie ogranicza odpowiedzialność Akademii za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
9 Dane osobowe i prywatność
9.1

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z umożliwieniem udziału

w Teście i opracowaniem Raportu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9.2

Administratorem danych jest Akademia, której adres siedziby i nazwa zostały wskazane

w pkt. 1.1.2.
9.3

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia udziału w Teście i w celu

opracowania Raportu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów
marketingowych.
9.4

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w pkt. 3.2 wyłącznie

w celu wykonania badań wchodzących w skład Testu.
9.5

Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania udział w Teście

i opracowania Raportu nie są możliwe.
9.6

Osobie, której dane są przetwarzane przez Akademię przysługuje prawo do:
9.6.1

uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych

przetwarzanych przez Akademię,

9.6.2

uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jej dotyczące, oraz podania

w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
9.6.3

uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,

9.6.4

uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności

informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
9.6.5

żądania

uzupełnienia,

uaktualnienia,

sprostowania

danych

osobowych,

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
9.6.6

wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
9.6.7

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

danych

w

przypadkach,

wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, gdy Akademia zamierza je przetwarzać w celach marketingowych
lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
9.6.8

wniesienia

żądania

ponownego,

indywidualnego

rozpatrzenia

sprawy

rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
9.7

Akademia przechowuje udostępnione dane i wyniki Testów w sposób zapewniający ich

poufność i zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz zniszczeniem
lub zgubieniem. Mogą one być wykorzystywane wyłącznie w celu doradztwa i oceny
predyspozycji do uprawiania określonych dyscyplin sportu.
9.8

W zakresie w jakim przechowywana dokumentacja ma charakter dokumentacji

medycznej,

przechowywana

jest

z

uwzględnieniem

obowiązujących

przepisów

określających zasady przechowywania i udostępniania takiej dokumentacji.
9.9

Wyniki Testu po ich anonimizacji mogą być wykorzystywane do celów statystycznych lub

badań naukowych.
9.10 Na podstawie odrębnej zgody Akademia może powoływać się na okoliczność
rekomendacji określonej dyscypliny sportu dla danego Akademika.

10

Postępowanie Reklamacyjne
10.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Akademii Opiekun
może wnieść reklamację.
10.2 Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Akademii w formie pisemnej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@akademiadrogisportowej.pl.
10.3 Reklamacja powinna zawierać:
10.3.1

dane Opiekuna umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację,

10.3.2

rodzaj usługi, której dotyczy,

10.3.3

zarzuty,

10.3.4

zwięzłe uzasadnienie zarzutów,

10.3.5

żądanie składającego reklamację.

10.4 Akademia obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób
zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz
z uzasadnieniem swojego stanowiska.
10.5 W

przypadku

konieczności

wyjaśnienia

dodatkowych

okoliczności

związanych

z usługami świadczonymi na rzecz Akademii przez inne podmioty, termin wskazany w pkt.
10.4 może być przedłużony o kolejne 14 dni, o czym Akademia zawiadamia osobę
składającą reklamację.
11

Postanowienia Końcowe
11.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2012 r i ma zastosowanie do umów
zawartych od tej daty.
11.2 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.akademiadrogisportowej.pl,
w zakładce Współpraca oraz w siedzibie Akademii.
11.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

