Wirtualny, charytatywny

ZDOBĄDŹ KORONĘ AUTOMATYKA
i wesprzyj dzieci z SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH!
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

#BiegAutomatyka odbędzie się w trzech etapach:
Bieg STEROWNIKA – 10-18 kwietnia 2021r.
Bieg SILNIKA – 19-27 czerwca 2021r.
Bieg FALOWNIKA – 18-26 września 2021r.
100 pierwszych zarejestrowanych uczestników każdego biegu, spełniających określone
warunki otrzyma NAGRODY! Zdobądź KORONĘ AUTOMATYKA!
Bieg wirtualny oznacza, że każdy zawodnik bierze udział w biegu lub marszu w dowolnym miejscu,
czasie i na dowolnym dystansie i sam jest odpowiedzialny za mierzenie czasu oraz przekazanie go
organizatorom. Rekomendujemy bieg lub marsz Nordic Walking na dystansie 5 lub 10 km.

1. Terminy:
odbywa się w trzech etapach:
Bieg STEROWNIKA – 10-18 kwietnia 2021r.
Bieg SILNIKA – 19-27 czerwca 2021r.
Bieg FALOWNIKA – 18-26 września 2021r.

2. Uczestnictwo:
W imprezie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których stan zdrowia w pełni pozwala na
uprawianie sportu wytrzymałościowego oraz 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

3. Rejestracja i opłaty
•

Na BIEG AUTOMATYKA obowiązują zapisy elektroniczne poprzez stronę:
https://elektronicznezapisy.pl

•

Wysokość opłaty startowej, czyli wsparcie dla misji Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na
rzecz dzieci i młodzieży wynosi minimum 20 zł. na każdy etap Biegu.

•

Opłatę startową należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa
Numer konta: 17 1240 6247 1111 0000 4980 1040
i przesłać potwierdzenie zapłaty na marek.witor@lenze.com
•

Opłaty startowe będą przyjmowane zgodnie z poniższym harmonogramem:
Bieg STEROWNIKA – do 7 kwietnia 2021r.
Bieg SILNIKA – do 16 czerwca 2021r.
Bieg FALOWNIKA – do 15 września 2021r.

•

Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na poczet startu w innej imprezie
lub na innego zawodnika.

4. Zasady
•

Uczestnik powinien w sportowym stylu pokonać wybrany dystans, oraz zarejestrować go przy
pomocy aplikacji mobilnej lub zegarka/opaski sportowej, a uzyskany rezultat czasowy przesłać na
adres marek.witor@lenze.com maksymalnie w ostatnim dniu poszczególnych etapów Biegu do
godz. 23.59 , co jest warunkiem zaliczenia Biegu.

•

Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl po uzyskaniu od
wszystkich zgłoszonych zawodników potwierdzenia przebycia dystansu w wyżej wymienionym
terminie.

5. Nagrody
•

Nagrodę otrzyma 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników każdego biegu, którzy spełnili
następujące warunki:
a) zaliczenie biegu, zgodnie z zasadami z pkt 4.
b) publikacja zdjęcia z biegu (w dowolnej aranżacji) na portalach LinkedIn lub Facebook z
hasztagiem #BiegAutomatyka oraz oznaczeniem @LenzePolska

•

Nagroda zawiera:
a) pamiątkowy, odlewany medal za ukończenie każdego etapu biegu. Po ukończeniu 3
etapów medale utworzą KORONĘ AUTOMATYKA
b) pamiątkowy gadżet (koszulka techniczna z logo Biegu)

•

Nagrody zostaną wysłane po zakończeniu każdego Biegu, a maksymalnie do końca października
2021r.

6. Ochrona danych osobowych
•

Administratorem danych osobowych uczestników jest Lenze Polska Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego
188b, 40-203 Katowice, NIP: 954 00 21 358, KRS 0000186401

•

Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu
elektronicznezapisy.pl: https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf oraz
https://www.lenze.com/pl-pl/ochrona-danych/ .

•

Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rejestracji
uczestników, potwierdzenia wpłaty, weryfikacji spełnienia warunków Biegu oraz wysłania
ewentualnej nagrody.

•

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Automatyka.

7. Organizator
Lenze Polska Sp. z o.o.
Ul. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice
Rejestrację i weryfikację uczestników - Marek Witor marek.witor@lenze.com
Organizacja i promocja biegu – Marta Kura marta.kura@lenze.com

8. Partner Biegu Automatyka
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od ponad 36 lat pomaga dzieciom pozbawionym
opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie ma pod opieką 1505
potrzebujących dzieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej
w 136 krajach świata.
Stowarzyszenie prowadzi cztery SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone dzieci
znajdują troskliwy dom i opiekę. Równolegle do opieki zastępczej rozwijane są również działania
profilaktyczne, w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona dzieci przed
utratą opieki i zapewnienie im kompleksowego wsparcia.
https://wioskisos.org/
https://wioskisos.org/1procent/

Pozdrawiamy LENZE POLSKA

