Regulamin „Biegu Charytatywnego z WOŚP” w Pruszczu Gdańskim
podczas 29 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 Andrzej Ślusarczyk, Stanisław Hinc,
Tomasz Kotyński, Marek Zańko, Marta Cieślik.

II. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS
1. Za termin biegu uznaje się daty od 10.01.2021 – 31.01.2021.
2. Bieg wirtualny będzie realizowany przez uczestników w dowolnym dostępnym dla uczestnika
miejscu na dystansie minimum 2000m.
3. Trasę można pokonać w dowolnej formie: bieg, marsz, jazda na rowerze lub rolkach.
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA.
1. W Biegu mogą uczestniczyć wszystkie osoby niezależnie od wieku.
2. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Biegu pod opieką dorosłych.
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 e-skarbonki
(https://eskarbonka.wosp.org.pl/2x6zgq).
5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonywać
elektronicznie do dnia 31 stycznia 2021 do godziny 12:00.
6. Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być dokonywane tylko przez ich opiekunów.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Podczas Biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu ani klasyfikacja. Nie obowiązują żadne
limity czasu.
2. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS (np. telefon,
zegarek).
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umieszczenia swojego wyniku w postaci zdjęcia lub
zrzutu ekranu na stronie wydarzenia na Facebooku.
4. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu Biegu oraz opublikowaniu swojego treningu na stronie
wydarzenia otrzymają drogą elektroniczną dyplom ukończenia biegu (w terminie do 14.02.2021).

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.
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
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.
VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Biegu.
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie bierze za nich odpowiedzialności. Uczestnik
zgłaszając się na bieg potwierdza, że ponosi wszelkie ryzyko związane z uczestnictwem w Biegu.
2. 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.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

