Regulamin wirtualnego charytatywnego biegu
„Każdy inny, wszyscy równi”
1. Cel:
•

zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem niepełnosprawności
i solidaryzowanie się z osobami niepełnosprawnymi w ramach Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

•

wsparcie Fundacji Edukacja Marzeń działającej na rzecz Szkoły Podstawowej nr 13 im.
Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej w celu zgromadzenie środków na zakup
nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych mających na celu inicjowanie, uruchamianie
i prowadzenie efektywnych metod nauczania.

•

propagowanie zdrowego trybu życia,

•

popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych
pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

•

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

2. Organizator: Fundacja Edukacja Marzeń
3. Termin i miejsce:
Bieg ze względu na swoją wirtualną formułę może być realizowany przez uczestników
w dowolnym miejscu.
•

Dystans minimalny do pokonania to 1 km.

•

Bieg można zrealizować w terminie od 9- 10 października 2021 r.

4. Zasady biegu, limit czasu:
Wyznaczona przez siebie trasa jest do pokonania biegiem lub nordic walking.
•

Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

•

Organizator nie zakłada limitu czasu na pokonanie dystansu.

5. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
•
•

Zgłoszenie dokonuje się w panelu zgłoszeniowym na stronie elektronicznezapisy.pl
Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego
regulaminu.

•

W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.

•

Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich

opiekunów.
•

Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych lecz opiekunowie

ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo
podczas biegu.

6. Opłata startowa:
Całość opłaty startowej zostanie przeznaczona na wsparcie Fundacji Edukacja Marzeń działającej
na rzecz Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej.
Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
•
•

10 zł
Opłata za udział w biegu wnoszona jest przelewem elektronicznym jako zakończenie
procesu zgłoszenia, na konto fundacji 02 1050 1243 1000 0090 3143 7511.

7. Pakiet startowy:
Startujący w biegu otrzymuje drogą mailową pamiątkowy dyplom w formacie pdf.
8. Potwierdzenia biegu
Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Zdjęcie z biegu
należy przesłać na adres mailowy: info@edukacjamarzen.pl. Fotorelacja z biegu zostanie
zamieszczona na FB szkoły i stronie fundacji.
9. Postanowienia końcowe:
Zawodnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność. Decydując się na start Uczestnik
zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia
Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie
ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.
10. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z
04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Fundacja

„Edukacja

Marzeń”.

Z administratorem można skontaktować się mailowo: info@edukacjamarzen.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania
zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań
promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu.
Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej
wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Biuro Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie
skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.
Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i
akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem
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 wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym
biegiem.
Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane
osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób
właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem
podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami
przetwarzanie i wykorzystanie danych.

