Regulamin
Wirtualnego Biegu Charytatywnego
Dla Kasi Intek
„ Charytatywny bieg dla małej bohaterki Kasi”

I. ORGANIZATOR
FUNDACJA WERWA TEAM
CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPII MONIKA KOFEL-DUDZIAK
II. TERMIN I MIEJSCE
22 luty – 8 marzec 2020, cała Polska, cały świat
III. CELE IMPREZY
✓ Zbiórka pieniędzy na leczenie Kasi Intek – pilna operacja serca w Munster w
Niemczech – zachowanie dwóch komór serca oraz dalsze leczenie i
rehabilitacja.
✓ Szerzenie w społeczeństwie empatycznej postawy i wrażliwości na krzywdę
drugiego człowieka.
✓ Promocja zdrowego stylu życia.
✓ Integracja środowiska biegaczy.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
➢ w imprezie mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń wiekowych,
➢ w biegu mogą wziąć udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do
uprawiania sportu wytrzymałościowego,
➢ impreza nie zakłada rywalizacji a jedynie ukończenie dystansu w dowolnym
czasie, dowolną techniką używając siły własnych mięśni (bieg, marszobieg,
nordic walking, spacer, jazda rowerem, wózkiem inwalidzkim)
➢ należy wnieść opłatę startową; dla pełnoletnich uczestników opłata wynosi 40
zł, dla dzieci 20zł. Jest to kwota minimalna, jeżeli któryś z uczestników biegu
będzie miał życzenie przekazać na leczenie Kasi więcej pieniędzy, będziemy
bardzo wdzięczni.
V. ZASADY IMPREZY

1. Impreza ma charakter towarzyski. Wszystkie jej zasady mają charakter
dżentelmeński, co oznacza, że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty).
Impreza nie jest imprezą/biegiem masowym.
2. Impreza ma charakter wirtualny. Oznacza to, że każdy uczestnik sam wyznacza
sobie trasę, dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punktów poniżej. Można
również zorganizować wspólny trening.
3. Dystans należy pokonać w dniach od 22 lutego do 8 marca 2020. Oznacza to,
że dystans można przebiec jednorazowo w którykolwiek dzień we wskazanym
przedziale czasowym albo na raty przez kilka dni.
4. Uczestnicy w wieku do 16 lat zobowiązują się przebyć dystans minimum 1km,
pozostali – minimum 5km. Dystans można pokonać biegiem, marszem,
marszobiegiem, przodem, tyłem, bokiem, przejechać na rowerze, wózkiem
inwalidzkim, przepłynąć czy przebyć jeszcze inaczej używając siły własnych
mięśni.
5. Podczas pokonywania dystansu można dowolnie mieszać i łączyć powyższe
techniki.
6. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy
dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
7. Po ukończeniu biegu/dystansu uczestnicy proszeni są o przesłanie
screenów,logów lub zdjęć z biegu na maila: biegdlakasiintek@gmail.com i
podanie imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki medalu/i. Chętni
proszeni są o wrzucenie screenów/zdjęć na swoje profile społecznościowe na
Fb/Instagramie oraz otagowanie ich hasztagiem: #małabohaterkaKasia
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1. Zgłoszenia do biegu odbywać się będą na stronie www.elektronicznezapisy.pl
20 lutego 2020. Należy zarejestrować swoje konto a następnie zapisać się na „
Charytatywny bieg dla małej bohaterki Kasi” i wnieść opłatę startową.
2. Opłaty przyjmowane są do 20 lutego 2020. Pakiety nieopłacone do tego czasu
uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane.
3. Uczestnicy do 16. roku życia nie mogą posiadać swojego konta; chcąc zapisać
uczestnika do 16. roku życia należy zalogować się na swoje konto, kliknąć
zakładkę ZAPISZ SIĘ i przycisk ZAPISZ INNĄ OSOBĘ.
4. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, w którego skład wchodzą: nadany
numer startowy (przesłany mailem do samodzielnego wydruku) i medal (po
powiadomieniu nas o ukończeniu dystansu).
5. Medale zostaną rozesłane Pocztą Polską, możliwy jest odbiór osobisty w
Ciechocinku/Aleksandrowie
Kujawskim/Czernikowie
po
wcześniejszym
uzgodnieniu. Medale będą rozsyłane tylko na terenie Polski.

6. Możliwa jest wysyłka wielu medali w jednej paczce, prośba o poinformowanie w
wysyłanym do nas mailu.
6. Zebrane środki po pokryciu kosztów organizacji imprezy zostaną przekazane na
operację Kasi Intek.
VII. PROCES REJESTRACJI
1.Należy założyć swoje konto na elektronicznezapisy.pl. a następnie zapisać się
na „ Charytatywny bieg dla małej bohaterki Kasi”.
2. Opłacasz pakiet on-line.
3. Po dokonaniu opłaty numer startowy będzie widoczny na liście startowej (numer
będzie przesłany mailem na wskazany adres)

VIII. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
Organizatorzy zobowiązują się w terminie 30 dni (od daty poinformowania nas o
zakończeniu biegu) do dostarczenia uczestnikom medali pod podane adresy do
wysyłki.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest KRZYSZTOF WALCZAK,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Walczak
The North Event wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044 ,
nr REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185
Gdynia;
szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu
elektronicznezapisy.pl
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf
2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i
przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej
imprezy.
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1
pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (akceptacja
Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art.
23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych
b) sprostowania danych
c) usunięcia danych
d) ograniczenie przetwarzania danych
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w
dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w niniejszej imprezie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
* ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie
ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Kontakt:
Tel.783 133 336 Monika Kofel-Dudziak
Mail: biegdlakasiintek@gmail.com

