Regulamin biegu
NOCNA ZADYSZKA VII
Organizator biegu

§1
1. Stowarzyszenia Bez Nazwy, os. Jagiellońskie 14/3, 62-200 Gniezno, e-mail: biuro@beznazwy.org.
KRS: 0000631524, NIP: 7842500801.
2. Osoby do kontaktu:
a. Mariusz Ostaszewski
tel: 737 490 273
e-mail: mariusz.ostaszewski@beznazwy.org,
b. Michał Koszela
tel: 609 076 952
e-mail: michal.koszela@beznazwy.org.
Cel

§2
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy uprawiania sportu.
2. Zebranie środków pieniężnych na pomoc w leczeniu Oli i Jagody, dziewczyn chorych na
mukowiscydozę.
Postanowienia ogólne

§3
1. Bieg ma charakter charytatywny. Pozyskane środki z wpisowego zostaną przekazane na
leczenie Oli i Jagody § 2 pkt 2.
2. Bieg odbędzie się 23 listopada 2019 r., w obrębie jeziora Jelonek (Wenecja) w Gnieźnie.
3. Start, meta i biuro zawodów znajdować się będą w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej
załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 16:30do godz. 17:15.
5. Odbieranie numerów startowych odbędzie się w godzinach pracy biura zawodów.
6. Bieg rozpoczniesię o godz. 17:30.
7. Bieg rozegrany zostanie ze startu wspólnego na dwóch dystansach: 5250m (trzy okrążenia) oraz
10500 m (sześć okrążeń).
8. Zawodników nie obowiązują limity czasowe – po starcie nie można opuścić trasy biegu.
9. Bieg rozegrany będzie w jednej kategorii – OPEN kobiet i mężczyzn.
10. Organizator nie zapewnia pomiaru czasu.
11. Limit uczestników – 250 osób.

§4
1. Ze względu na nocny charakter biegu, zezwala się na wykorzystanie w ubiorze różnego rodzaju
oświetlenia, elementów odblaskowych oraz fluorescencyjnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyte przez uczestników elementy stroju, w tym
ewentualne szkody powstałe w wyniku ich użycia.
3. Zabrania się:
a. Używania jakichkolwiek urządzeń wykorzystujących otwarty ogień, w tym rac, pochodni

i innych urządzeń pirotechnicznych.
b. Używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych zasilanych prądem stałym lub zmiennym
o napięciu powyżej 12V.

§5
1. Trasa biegu będzie monitorowana przez sędziów. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do
ich zaleceń.
2. Niezastosowanie się do zakazów z §4 pkt 3a oraz do zaleceń sędziów skutkować będzie
natychmiastowym wykluczeniem zawodnika i usunięciem z trasy biegu.
Warunki uczestnictwa

§6
Uczestnikiem biegu może być osoba, spełniająca następujące wymagania:
1. Jest osobą pełnoletnią.
2. Jest osobą niepełnoletnią i spełnia następujące warunki:
a. Dodatkowym warunkiem dla osób niepełnoletnich jest dostarczenie organizatorowi
minimum 30 minut przed startem pisemnej zgody (załącznik nr 2) rodziców lub opiekunów
prawnych.
b. Osoby, które w dniu startu nie ukończyły 16 roku życia mogą uczestniczyć w biegu (jako
osoby towarzyszące) wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi.
3. Zgłosiła swój udziału w biegu za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
elektronicznezapisy.pl lub zapisała się w biurze zawodów w dniu biegu.
4. Uiściła wpisowe w wysokości:
a. 30 zł w przypadku zapisów elektronicznychza pomocą portalu elektronicznezapisy.pl.
b. 35 zł w przypadku zapisów w biurze zawodów w dniu biegu.
5. Podpisała zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
Ochrona danych osobowych

§7
1. Zgłoszenie uczestnictwa w VII biegu charytatywnym Nocna Zadyszka oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie przez Stowarzyszenie Bez Nazwy danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą portalu elektronicznezapisy.pl.
2. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w biegu jest: Stowarzyszenie Bez
Nazwy, os. Jagiellońskie 14/3, 62-200 Gniezno, KRS: 0000631524, NIP: 7842500801, e-mail:
biuro@beznazwy.org.
3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016,
p. 1-88) – RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.
1000, wraz z późn. zm.)
4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (realizacja umowy
zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym
zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO
(dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgodna osoby, której dane dotyczą).
5. Stowarzyszenie Bez Nazwy będzie wykorzystywało zebrane dane osobowe Uczestników biegu
w celu i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, a także
w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora.

6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez sporządzenie, utrwalenie,
przekształcenie i rozpowszechnianie przez organizatora w celu rozpowszechniania informacji
o imprezie: biegu Nocna Zadyszka VII przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, w tym
telewizji, prasy, internetu.
7. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed
ich utratą, zniszczeniem, nieprawidłową modyfikacją, a także przed niezgodnym z celami
przetwarzaniem i wykorzystaniem tych danych.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
9. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. W przypadku zgody na przetwarzanie danych na potrzeby organizacji biegu dane osobowe
będą przetwarzane: do miesiąca po zakończeniu biegu lub do momentu wycofania zgody na
ich przetwarzanie.
b. W przypadku zgody marketingowej do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
kierując korespondencję na adres siedziby administratora lub przez pocztę elektroniczną. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano wcześniej.
12. Uczestnikowi przysługuje również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto uczestnik ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przepisy RODO zostały naruszone.
Postanowienia końcowe

§8
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty oznacza, że zawodnik potwierdza, iż
startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie darowizny oznacza, że zawodnik ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował
się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność.
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
6. Przekazanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa
w biegu.
7. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami mogą być wykorzystane za zgodą
organizatora przez środki masowego przekazu.

§9
1. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik biegu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o czym
niezwłocznie powiadomi uczestników poprzez stronę biegu.

załącznik nr 1 do regulaminu biegu NOCNA ZADYSZKA VII

Mapa biegu

załącznik nr 2 do regulaminu biegu NOCNA ZADYSZKA VII

ZGŁOSZENIE DO BIEGU NOCNA ZADYSZKA VII

Imię i nazwisko
( imię i nazwisko zawodnika )

Telefon kontaktowy
( telefon zawodnika )

Adres e-mail
( e-mail zawodnika )

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu Nocna Zadyszka VII 
i akceptuję go oraz zobowiązuję się
przestrzegać zawarte w nim postanowienia.
2. Oświadczam, że biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz nie istnieją jakiekolwiek
przeciwwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa w biegu.
▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celu realizacji regulaminu
w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
▢ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez sporządzenie, utrwalenie, przekształcenie
i
rozpowszechnianie przez organizatora w celu rozpowszechniania informacji o imprezie: biegu Nocna Zadyszka VII
przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, internetu.
▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych. (opcjonalnie)

(miejscowość i data)

Podpis zawodnika

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
1. Jako opiekun prawny osoby wskazanej powyżej, wyrażam zgodę na jej udział w zawodach i na warunkach
określonych w pkt. 1-2 powyżej, jak również na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z pkt. 3 powyżej.
2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna / mojej córki / podopiecznego / podopiecznej pozwala na udział w biegu
Nocna Zadyszka VII.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu Nocna Zadyszka VII i akceptuję go.

Imię i nazwisko
( dane rodzica / opiekuna prawnego )

Telefon kontaktowy
( dane rodzica / opiekuna prawnego )

Adres e-mail
( e-mail rodzica / opiekuna prawnego )

(miejscowość i data)

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

załącznik nr 3 do regulaminu biegu NOCNA ZADYSZKA VII

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) RODO, Stowarzyszenie Bez Nazwy informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Bez Nazwy z siedzibą w Gnieźnie
na os. Jagiellońskie 14/3, 62-200 Gniezno.
2. Z Administratorem danych osobowych skontaktować się można w następujący sposób:
a. listownie: Stowarzyszenie Bez Nazwy, os. Jagiellońskie 14/3, 62-200 Gniezno,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@beznazwy.org.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
e-mail: iod@beznazwy.org. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach, dotyczących przetwarzania przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych oraz
korzystania z praw, związanych z przetwarzaniem z tych danych.
4. Dane osobowe są zbierane celem realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – za zgodą osoby,
której dane dotyczą.
5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres, wynikający z umów o realizację zadań
publicznych oraz projektów, a w przypadku członków Stowarzyszenia – przez okres bycia
członkiem Stowarzyszenia. W przypadku darczyńców, dane będą przechowywane przez okres 5 lat
od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazana została darowizna. Dane osobowe
osób, które kierują korespondencję do Stowarzyszenia przechowywane będą przez okres pięciu lat,
po czym będą brakowane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. W dowolnym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych projektach, bądź też właściwego
załatwiania spraw.
8. Zgodnie z RODO przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d. ograniczenia przetwarzania danych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

