REGULAMIN BIEGU PAMIĘCI DLA OLIWKI FIERKA
I.

ORGANIZATORZY

1. Komitet społeczny #usłysznasOliwko
2. Grzegorz Fierka

II.

CEL IMPREZY

1. Wsparcie dla Rodziny Oliwii Fierka.
2. Popularyzacja różnej aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia.

III.
1.
2.
3.
4.
5.

IV.

MIEJSCE I TERMIN
Oficjalny termin wydarzenia: 19.03.2022 – 03.04.2022.
Dystans dla dorosłych min. 5 km.
Dystans dla dzieci i młodzieży według uznania i własnych możliwości.
Wydarzenie ma charakter wirtualny, uczestnik wybiera lokalizację dogodną dla siebie.
Trasę można pokonać w dowolny sposób: bieg, spacer, rower, Nordic Walking itp.

UCZESTNICTWO I ZAPISY

1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową w formie
darowizny według zasad opisanych poniżej.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką dorosłych.
3. Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być dokonane tylko przez opiekunów.
4. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pośrednictwem portalu elektronicznezapisy.pl,
najpóźniej do dnia 02.04.2022..
5. Po zapisaniu się na portalu elektronicznezapisy.pl, należy wpłacić darowiznę na specjalnie
utworzoną zbiórkę na stronie https://zrzutka.pl/y4x2rj w kwocie nie niższej niż 30zł.
6. Po wykonaniu wpłaty należy przesłać zrzut ekranu (lub w innej formie) potwierdzenie
darowizny na adres email: uslysznasoliwko@gmail.com podając imię i nazwisko osoby
zapisanej na bieg.
7. Potwierdzeniem wpłaty darowizny może być również podanie danych osoby
zapisanej na bieg bezpośrednio w momencie wykonywania płatności na stronie
https://zrzutka.pl/y4x2rj
8. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty lub podania danych na stronie zbiórki, dla danego
uczestnika zostanie odnotowana płatność na liście uczestników na portalu
elektronicznezapisy.pl
9. Za skuteczne zgłoszenie w wydarzeniu uznaje się wykonanie wszystkich powyżej opisanych
czynności (punkty 1-7).
10. W ramach dokonanej darowizny każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom
uczestnictwa w aktywności, które zostaną dostarczone na adres podany podczas rejestracji.

V.

ZASADY OGÓLNE
1. Uczestnicy są zobowiązani do pokonania dystansu wskazanego w pkt. III. 2 niniejszego
regulaminu w formie dowolnej aktywności fizycznej, takiej jak: bieg, spacer, Nordic Walking,
rower, hulajnoga, bieżnia stacjonarna, rolki, itp.
2. Ze względu na charytatywną formułę wydarzenia nie będzie prowadzona klasyfikacja
uzyskiwanych wyników.
3. W biegu nie obowiązują żadne limity czasowe.
4. Uczestnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
5. Pamiątkowe medale zostaną wysłane do uczestników niezwłocznie, najpóźniej do końca
kwietnia 2022 na adres korespondencyjny podany podczas rejestracji. Organizator zastrzega
sobie sposób dostarczenia medali: dla uczestników z Trójmiasta i okolic - kurierem lub Pocztą
Polską, dla pozostałych uczestników – Pocztą Polską. Brak podania adresu
korespondencyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją z otrzymania medalu.

VI.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celu weryfikacji dokonanej
darowizny oraz dostarczenia pamiątkowych medali.
3. Dane uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,
Nr 101 poz. 926).
4. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
KONTAKT: Komitet społeczny #usłysznasOliwko adres e-mail: uslysznasoliwko@gmail.com

