Regulamin „Biegu Charytatywnego z WOŚP” w Pruszczu Gdańskim
podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Charytatywnego z WOŚP jest Sztab nr 1145 z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim, 83-000, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 oraz Zarząd Sztabu; Andrzej Ślusarczyk,
Marek Zańko, Marta Cieślik, Bartosz Łowicki.
II. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS.
1. Bieg odbędzie się 13 stycznia 2019 r. w Pruszczu Gdańskim.
2. Start planowany jest na godzinę 17:00.
3. Dystans około 5 km.
4. START i META biegu przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1.
5. Trasa będzie prowadzić chodnikami wzdłuż ulic: Juliana Ursyna Niemcewicza, Bolesława
Prusa, Obrońców Westerplatte, Polskiego Czerwonego Krzyża, NSZZ Solidarność, Mikołaja
Kopernika, Jana Kasprowicza.
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA.
1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy którzy najpóźniej w dniu Biegu ukończyli 18 lat.
2. Limit uczestników wynosi 150 osób.
3. Zapisy na Bieg odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową
www.elektronicznezapisy.pl.
4. Udział w Biegu jest odpłatny - minimum 10 złotych płatne do puszki WOŚP w Biurze Biegu
zorganizowanym w Hali Sportowej przy ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza 1.
5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonywać
elektronicznie do dnia 12 stycznia 2019 lub do wyczerpania limitu. W przypadku wolnych miejsc
z zapisów elektronicznych możliwe będzie zgłoszenie uczestnika w dniu imprezy w Biurze Biegu
zorganizowanym w Hali Sportowej przy ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza 1 w godzinach 15:0016:30.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do Biura Biegu zorganizowanego w Hali
Sportowej przy ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza 1 w godzinach 15:00-16:30 oraz okazania
dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego weryfikację
danych osobowych.

7. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu WOŚP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu
WOŚP.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa
miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g 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,
zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci
umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania
numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz przygotowania list
startowych; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze
Zawodów.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w Biegu WOŚP obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu WOŚP. Przez
przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na
potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących Biegu WOŚP, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej
zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Sztab WOŚP
Pruszcz Gdański
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie
lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w
gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z
działalnością prowadzoną przez Organizatora.
VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Podczas Biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu ani klasyfikacja. Trasa nie posiada
atestu.

2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu Biegu otrzymają medal.

VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegów.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź
części) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg
odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

