AKTYWNIE Z PTTK
II Mikołajkowy Marszobieg Wirtualny
04 - 06 Grudzień 2021
REGULAMIN

I. CELE I ZAŁOŻENIA MARSZOBIEGU
1. Upamiętnienie Dnia św. Mikołaja (potocznie Mikołajki).
2. Upowszechnienie aktywności fizycznej.
2. Upowszechnienia aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych, zarówno
indywidualnego i grupowego.
II. ORGANIZATORZY:
1. Oddział PTTK Morski w Gdyni
2. Oddział PTTK Sopot im. Dr A. Majkowskiego
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Marszobieg odbędzie się w dniach 04 - 06 grudnia 2021 roku w dowolnym czasie,
miejscu i trasie. Zapraszamy na bieg, marsz, marszobieg, nordic walking, rower, rolki,
deskorolkę lub jazdę konną itd.
2. Minimalny dystans do pokonania to 2021 m.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Marszobieg ma charakter sportowo – rekreacyjno – charytatywny.
2. W Marszobiegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek, niemających
przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu, którzy zgłosili swój udział poprzez
formularz zgłoszeniowy na stronie elektronicznezapisy.pl oraz wpłacili cegiełkę na rzecz
PTTK Oddział w Gdyni i w Sopocie.
3. Uczestnicy biorą udział w II Mikołajkowym Marszobiegu Wirtualnym na własną
odpowiedzialność. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie cegiełki
oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w Marszobiegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze
majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
4. Każdy uczestnik jest proszony o przesłanie zdjęć lub filmów (mile widziane zdjęcia lub
filmy z atrybutami związanymi z Mikołajkami) do organizatorów lub na adres e-mailowy:
aktywniezpttk@wp.pl . Na fotorelacje można przesyłać do 10 grudnia 2021 roku.
Przesłanie zdjęć (filmów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie
otrzymanych materiałów przez organizatorów.

5. Wpłacona cegiełka raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika,
nieukończenia II Mikołajkowego Marszobiegu Wirtualnego lub wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
6. W ramach wpłaconej cegiełki każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, a
pamiątkowy unikatowy medal dla pierwszych 150 zapisanych osób. Pamiątkowe pakiety
będą wysyłane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia imprezy.
7. Organizator może zdecydować o zwiększeniu limitu medali.
8. Całkowity dochód zasili konto Oddziału PTTK w Gdyni i w Sopocie i będzie przeznaczone
na bieżącą działalność Oddziałów PTTK w Gdyni i Sopocie.
9. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, a pozostali uczestnicy Marszobiegu ubezpieczają się we
własnym zakresie.
V. ZGŁOSZENIA I WPŁATA CEGIEŁKI:
1. Zgłoszenia do II Mikołajkowego Marszobiegu Wirtualnego będą przyjmowane poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
https://elektronicznezapisy.pl/45/aktywnie-z-pttk.html
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 06 grudnia 2021 roku.
3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podaniem
dyscypliny sportowej jak i miejsca.
4. Minimalna cegiełka w II Mikołajkowym Marszobiegu Wirtualnym dla członków PTTK
wynosi 20 zł, a dla pozostałych osób 30 zł, mile widziane więcej ☺
Cegiełki można wpłacać przez serwis zrzutka.pl:
https://zrzutka.pl/nwa3fc
Przy czym należy zaznaczyć, kto dokonuje wpłaty.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Mikołajkowego Marszobiegu
Wirtualnego jest Oddział Morski PTTK w Gdyni, ul. 3 Maja 27, 81-364 Gdynia oraz
Oddział PTTK im. dr Aleksandra Majkowskiego w Sopocie, Aleja Niepodległości 771, 81838 Sopot.
2.
Dane osobowe uczestników Mikołajkowego Marszobiegu Wirtualnego przetwarzane
będą w celach organizacji i przeprowadzenia Marszobiegu, wydania i odbioru dyplomów
i medali oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin
2. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

