ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”

Świątecznie - Wirtualna Aktywność Fizyczna

REGULAMIN
Info:
Świątecznie – Wirtualna Aktywność Fizyczna w związku z COVID-19, odbędzie w wersji
wirtualnej w terminie od 29.11.2020 roku do 07.12.2020 roku.
Bieg wirtualny oznacza, że każdy zawodnik bierze udział
w biegu/marszu/spacerze/wędrówce/jeździe na rowerze etc., w dowolnym miejscu, czasie
i na dowolnym dystansie, aby pokonać dystans minimum od 1 km do 200 km.
Kontakt:
E-mail: valdano.rw@interia.pl
FB : Reichard von Valdano
Tel.: 791-730-224

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”
Trasa:
1. Tegoroczna edycja ma charakter wirtualny, każdy uczestnik wybiera sobie, swoje najlepsze
trasy w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, do pokonania swojej przyjemności treningowej.
Zachęcamy Was do aktywności fizycznej, pokonując kilometry, zapisujcie je, i na koniec wyślijcie
je zsumowane na adres valdano.rw@interia.pl, a my pochwalimy się nimi na naszej stronie, kto
najwięcej pokonał dystansu w wyżej wymienionym terminie otrzyma Niespodzianki!!!!
2. W aktywnościach fizycznych nie obowiązują limity czasowe.
Harmonogram:
1. Zapisy do Świątecznej aktywności fizycznej zaczynają się od dnia 29 listopada 2020 roku
i trwać będą do 07 grudnia 2020 roku, do godziny 23.59
(może się uda wcześniej, je uruchomić?????)
2. Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w zawodach powinien pokonać wybrany przez siebie
dystans w terminie od 29.11 do 07.12.20120 do godziny 23.59, a następnie wysłać nam info o
„zaliczeniu aktywności fizycznej ” na adres: valdano.rw@interia.pl
Wzór: Jan Kowalski Malbork dystans 123 km Bieg (dodatkowo można wysłać swoje ulubione
zdjęcie z aktywności fizycznej)
Uczestnictwo:
1. W aktywności fizycznej może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który:
a. wypełni formularz zgłoszeniowy,
b. dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej.
2. W aktywności fizycznej może wziąć udział niepełnoletni uczestnik, za którego odpowiada
Rodzic lub Opiekun prawny, który wyraża zgodę na udział swojego dziecka w/w, aktywności,
dodatkowo wykonują ją razem z nimi :
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Zapisy są przyjmowane do dnia 29.11. 2020 r. (lub wcześniej!!!)
Opłata startowa:
Wysokość opłaty startowej wynosi 35,00 zł.
Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”
ING 07 1050 1764 1000 0097 2221 9137
Z dopiskiem: Jan Kowalski impreza Świąteczna
Opłata startowa jest przyjmowana do dnia 7 grudnia 2020 r.

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”
Dla Uczestników:
Pakiet startowy
1. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku (nieobowiązkowe)
b) pamiątkowy, odlewany medal za ukończenie aktywności fizycznej,
c) pamiątkowe świąteczne skarpetki,
d) wysyłka pakietu startowego (list zwykły) zawierającego pamiątkowy medal oraz gadżet.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wysyłki medalu listem poleconym lub do paczkomatu.
Osoby, które wybiorą wysyłkę do paczkomatu proszone są o dopisanie w UWAGACH formularza
do zapisów (lub pisząc na maila valdano.rw@interia.pl) dane paczkomatu.
Wysyłka pakietów startowych nastąpi od dnia 14 grudnia 2020 r. na adres podany przy
zapisach i potrwa do końca grudnia 2020.

Pozdrawiam serdecznie, Ryszard Walendziak

Polityka prywatności.
• Administratorem danych osobowych uczestników jest Ryszard WALENDZIAK Organizacja Imprez Sportowych „Valdano” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP 7651298168, REGON 220522640.
• Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
• 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.
• Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
• 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.

