Regulamin Biegu Annapurna - zdobądź niemożliwe!
ORGANIZATOR
Organizatorem Wirtualnego Biegu Annapurna - zdobądź niemożliwe! jest fundacja Twój
Everest. Od strony administracyjnej i finansowej bieg obsługuje firma Planeta Rozwoju Marcin
Kłak, ul. Reymonta 40/9, Zabrze. NIP 6482391596.
CELE IMPREZY
1. Wsparcie fundacji TWÓJ EVEREST w realizacji zadań statutowych ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, seniorów oraz doposażeniem
nowej siedziby fundacji.
2. Promocja biegania i aktywności sportowej.
3. Promocja aktywnego stylu życia.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły
opłatę startową. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób
dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich
opiekunów/osoby dorosłe.
ZASADY BIEGU
1. Bieg ma charakter towarzyski.
2. Bieg ma charakter wirtualny. Każdy uczestnik biegnie w wyznaczonym przez siebie
miejscu i w miarę własnych możliwości z uwzględnieniem swoich możliwości.
3. Bieg musi odbyć się w okresie od 20 października 2020 r. do 31 marca 2021 r.
4. Biegacze zobowiązują się wyznaczyć swój dystans co najmniej 8091 m, będący
symbolicznym nawiązaniem do wysokości Annapurny. Symboliczny dystans co
najmniej 80,91metrów dla osób rozpoczynających przygodę z aktywnością fizyczną lub
dystanse 809,1 metrów, 8091 metrów dla tych, którzy chcą więcej
. Oczywiście
można więcej. Dystans można przebyć biegiem, truchtem, marszem, marszobiegiem.
5. Organizator nie dokonuje pomiaru czasu, ani nie wyznacza limitu czasu. Każdy
dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
6. Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów ze swoimi
wynikami oraz adresu dostawy oraz ewentualnego rozmiaru koszulki na adres:
biegannapurna@interia.pl.
7. Organizator zaprasza także do umieszczania zdjęć z biegu na specjalnie utworzonym
wydarzeniu.
ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY
1. Zgłoszenia do biegu odbywały się będą poprzez wykupienie pakietu na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/events.html do dnia 31 marca 2021 roku, do godziny
23.59 włącznie. Opłaty przyjmowane są do 31 marca 2021 r., do godziny 23.59. Pakiety
nieopłacone do tego czasu uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane.

2. Uczestnik wybiera jeden z 2 dostępnych pakietów.
- Pakiet podstawowy, który zawiera medal w cenie 35 zł
- Pakiet rozszerzony, który zawiera medal oraz okolicznościową koszulkę termoaktywną w
cenie: 89 zł. Koszulka jest wysokiej jakości, produkowana w Polsce z tkaniny sintra.
3. Pakiety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
4. Metodę płatności za pakiet i formę dostawy pakietu wybiera uczestnik. Możliwe są
dwie metody dostawy: Pocztą Polską (cena 12 zł), oraz darmowy odbiór osobisty
w Zabrzu lub Katowicach.
5. Sposób realizacji transakcji na stronie jest dostępny pod linkiem:
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/regulamin_portalu_internetowego_elektro
nicznezapisy_pl_13_11_2019.pdf
6. Medale i koszulki według opłaconych pakietów będą wysyłane do uczestników
począwszy od 30 października 2020 r. po otrzymaniu na adres mailowy
biegannapurna@interia.pl potwierdzenia przebiegnięcia wybranego dystansu oraz
podaniu adresu do wysyłki.
7. Pakiety z koszulkami będą wysyłane etapami (koszulki są produkowane w miarę
zgłoszeń). Informacje o kolejnych terminach realizacji pakietów z koszulkami będą
sukcesywnie umieszczane na profilu fundacji na Facebooku.
PRZEZNACZENIE OPŁATY
1. Dochód ze sprzedaży pakietów po odjęciu podatków, kosztów projektów i produkcji
medali oraz koszulek i kosztów organizacyjnych (m.in. wysyłka medali i koszulek)
zostanie przelany na konto fundacji TWÓJ EVEREST, jako darowizna na działania
statutowe, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zajęć i warsztatów dla dzieci i
młodzieży, seniorów oraz doposażeniem nowej siedziby fundacji.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Planeta Rozwoju Marcin Kłak, ul. Reymonta
40/9,Zabrze.
2. Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez
okres niezbędne dla organizacji Wydarzenia.
3. Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą wykorzystywane 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi
przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą
podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych 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.
6. Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi
jednak udział w Biegu.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie
swoich żądań przesłane na adres Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i
nazwisko uczestnika wraz z nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na
liście startowej Wydarzenia.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w Wydarzeniu.

