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WARUNKI REJESTRACJI I 
CZŁONKOSTWA W STARTLINE 

FOUNDATION 

STARTLINE FOUNDATION REGISTRATION 
AND MEMBERSHIP TERMS AND 

CONDITIONS 
  

§ 1 § 1 
  

1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do 
Członków i Zarejestrowanych Atletów 
StartLine Foundation oraz jej klubu 
sportowego, Warsaw International Triathlon 
Club („WITC”).  

1. The following Terms and Conditions apply to all 
Members and Registered Athletes of StartLine 
Foundation and its sports club, Warsaw 
International Triathlon Club ("WITC"). 

  
2. Ilekroć w Warunkach jest mowa o Fundacji 

należy przez to rozumieć StartLine Foundation 
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 
00-833 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000527485, 
REGON: 147480730, NIP: 5272722980. 

2. Whenever the Terms and Conditions refer to the 
Foundation it means StartLine Foundation with 
its registered office in Warsaw, address: ul. 
Sienna 73, 02-833 Warsaw, entered into the 
register of entrepreneurs and register of 
associations, other social and professional 
organizations, foundations and independent 
public health care of the National Court Register 
kept by the District Court for the capital city of 
Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of 
the National Court Register under KRS No. 
0000527485, REGON: 147480730, NIP: 
5272722980. 

  
§ 2 § 2 

  
Fundacja oferuje następujące rodzaje członkostwa: The Foundation offers the following types of 

affiliation: 
  

a) Zarejestrowani Atleci (nie będący 
Członkami); 

a) Registered Athletes (non Members); 

  
b) Członkowie na poziomie klubowym; oraz b) Club Level Members; and 

  
c) Członkowie na poziomie sponsorskim. c) Sponsor Level Members. 

  
Szczegółowy opis każdego rodzaju członkostwa, w 
tym składki członkowskie i korzyści dla Członków 
są dostępne na naszej stronie: 
www.startlinefoundation.org. 

Detailed descripion of each type of affiliation, 
including membership contribution and Members 
benefits can be found on our website: 
www.startlinefoundation.org. 

  
Wszyscy Członkowie i Zarejestrowani Atleci 
powinni mieć ukończone co najmniej 18 lat. 
Małotelni uczestnicy w wieku pomiędzy 12 a 17 
rokiem życia mogą uczestniczyć w naszych 
zajęciach grupowych, jeśli towarzyszą im rodzice 
lub pełnoletni opiekunowie prawni. 

All Members and Registered Athletes should be at 
least 18 years of age. Underage participants between 
the ages of 12 and 17 may join our group trainings 
when accompanied by a parent or an adult legal 
guardian. 

  
Okres członkostwa trwa od 1 maja danego roku do 
30 kwietnia następnego roku. 

The membership period lasts from May 1st in any 
given year, until April 30th of the following year. 

  
Roczne składki członkowskie są uiszczane w 
formie darowizn na rzecz Fundacji. Metody 

Annual membership contribution (fee) is in the form 
of a donation to the Foundation. Methods of payment 
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płatności i informacje na temat sposobu 
wykorzystywania składek można znaleźć w FAQ 
dostępnych na naszej stronie internetowej: 
www.startlinefoundation.org. 

and information about how your contribution is used 
can be found in our Frequently Asked Questions, 
published on our website: 
www.startlinefoundation.org. 

  
Wszyscy Członkowie otrzymają indywidualne 
Karty Członkowskie za pośrednictwem poczty lub 
przekazane osobiście. 

All Members will receive the individual Membership 
Card through the mail or hand delivered.  

  
Członkostwo jest nieprzenoszalne, a wszelkie 
darowizny (składki) nie są zwracane. 

Membership is non-transferable and any donation 
(contribution) is non-refundable. 

  
§ 3 § 3 

  
Jako Członek Fundacji lub Zarejestrowany Atleta, 
wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z Tobą za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności za pomocą poczty 
elektronicznej lub telefonu komórkowego. 
Dodatkowo, wyrażasz zgodę, że będziesz 
informany o wszelkich wydarzeniach 
organizowanych przez Fundację w formie 
wiadomości e-mail na podany przez Ciebie adres. 

As a Member or Registered Athlete, you agree 
contact with you by electronic means, including in 
particular by electronic mail or mobile phone. 
Additionally, you agree that you will be informed of 
any events organized by the Foundation via e-mail on 
the address submitted by you. 

  
Członkowie i Zarejestrowani Atleci wyrażają 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów organizacji wydarzeń przez Fundację oraz 
dla celów marketingowych i promocyjnych 
podejmowanych przez Fundację, jej 
zleceniobiorców, partnerów lub sponsorów. 

Members and Registered Athletes consent to the 
processing of personal data for the purpose of 
organizing events by the Foundation and for 
marketing and promotional purposes taken by the 
Foundation, its contractors, partners or sponsors. 

  
Członkowie i Zarejestrowani Atleci potwierdzają 
także i akceptują, aby być związani „Formularzem 
Zrzeczenia” poprzez jego podpisanie. Formularz 
jest dostępny na naszej stronie internetowej: 
www.startlinefoundation.org. 

Members and Registered Athlete also acknowledge 
and accept to be bound by the "Participant Waiver 
Form" by signing it. The Form is available at our 
website: www.startlinefoundation.org.	  

  
§ 4 § 4 

  
1. Uznanie poszczególnych postanowień 

niniejszych Warunków za nieważne lub 
nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub 
skuteczność pozostałych postanowień. W 
miejsce nieważnego lub nieskutecznego 
postanowienia zastosowane będzie 
postanowienie, które jest najbliższe celom 
nieważnego lub nieskutecznego postanowienia 
i całych Warunków oraz zarazem zgodna z 
przepisami obowiązującego prawa. 

1. Recognition of particular provisions of these 
Terms and Conditions to be invalid or 
unenforceable shall not affect the validity or 
enforceability of the remaining provisions hereof. 
Instead of invalid or ineffective provision, a 
provision will be applied which is the most 
closest to the objectives of the invalid or 
ineffective provision and the whole Terms and 
Conditions and also complies with all applicable 
laws. 

  
2. Fundacja ma prawo zmienić niniejsze Warunki. 

Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu 
udostępnienia na stronie internetowej nowych 
Warunków. Fundacja zawiadomi o 
wprowadzeniu zmiany, zamieszczając 

2. The Foundation has the right to change these 
Terms and Conditions. The amendments are 
valid from the 8th day after the day of making 
available new Terms and Conditions on our 
website. The Foundation will notify of 
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odpowiednią informację pod linkiem 
„Warunki”. 

introducing amendments by placing a notice 
under the link "Terms and Conditions". 

  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych 

Warunkach mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego. 

3. In cases not being regulated hereof, the 
provisions of Polish law shall apply. 

  
4. Aktualne Warunki są publikowane na stronie 

internetowej w sposób umożliwiający jego 
przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w 
zwykłym toku czynności. 

4. The up-to-date Terms and Conditions are 
published on our website allowing their storage 
and multiple play in the normal course of 
business. 

  
 
 
StartLine Foundation 


