REGULAMIN
V BIEGU OTWARTYCH SERC WYZWANIE
01.02.2021 r. - 31.03.2021 r. Ruda Śląska
ORGANIZATOR:
STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCA”
UL. SYGIETYŃSKIEGO 6 41-710 RUDA ŚLĄSKA
KRS 0000006849
WYKONAWCA :
1. ELŻBIETA KIERZEK
2. PATRYCJA GĘBORA
CEL :
1. Bieg charytatywny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia ”Otwarte Serca” w Rudzie Śląskiej .
2. Zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .
3. Upowszechnienie biegania i marszu NW jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na świeżym powietrzu .
5. Aktywizacja środowiska lokalnego oraz integracja ich z osobami niepełnosprawnymi .
TERMIN I MIEJSCE
1. Wyzwanie będzie trwać od 01.02.2021 r. do 31.01.2021 r.
2. Miejscem biegu będzie każde wybrane przez uczestniczącego biegacza w V Biegu Otwartych Serc Wyzwanie.
TRASA :
1. Ustalona przez biegacza biorąca udział w wydarzeniu.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W biegu może wziąć udział każda osoba, rodzina, która chce uczestniczyć w wyzwaniu.
2. Pomiar czasu w każdy możliwy do udokumentowania sposób przez biegacza np. aplikacja
Endomondo, zegarek do biegania, stoper, nagrania.

3. Wszyscy uczestnicy mogą udostępniać filmy i zdjęcia na: https://www.facebook.com/StowarzyszenieOtwarte-Serca-w-Rudzie-%C5%9Al%C4%85skiej-805142276264502
http://bieg-otwartychserc-rsl.blogspot.com/
W celu pokazania jak radzą sobie z naszym wyzwaniem.
3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wyzwaniu i udostępniać swoje zdjęcia TYLKO ZA ZGODĄ
RODZICÓW/ OPIEKUNÓW.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
( w tym śmierci ), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wszelkie pytania wątpliwości należy
zgłaszać bezpośrednio do organizatora .
ZGŁOSZENIA:
1. Do wyzwania można sie zgłaszać www.elektronicznezapisy.pl
2. Opłata za udział w biegu - wyzwaniu zarówno za uczestnictwo jak i kwota jest dobrowolna.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na
innego uczestnika, bez wyraźniej zgody Organizatora .
4. Organizator nie wystawia faktury VAT za udział w imprezie.
NAGRODY:
•
•

Satysfakcja, że przez udział w wyzwaniu pomagasz innym, którzy mają problemy z bieganiem lub
jest to ich marzenie nie do zrealizowania.
Dyplom za udział.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej
(zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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) przez
Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów,
wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także
publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje,
jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w
każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji
zawodów. 2.. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z miejscowością, w której
zamieszkuje.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
3. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu w wyjątkowych przypadkach o czym
poinformuje na stronie biegu oraz dodatkowo zapisanych uczestników.
5. Kontakt :
Elżbieta Kierzek tel. 691 233 337,
Patrycja Gębora tel. 697 667 855
@mail: otwarteserca2016@gmail.com , www.-bieg-otwartychserc-rsl.blogspot.com

Elżbieta Kierzek
Prezes Stowarzyszenia
“Otwarte Serca”
Patrycja Gębora
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
“Otwarte Serca”

