Wizz Air 2020 Virtual Race dla Laury – Regulamin biegu

1. Organizator.
1.1. Organizatorem imprezy jest Fundacja „Dobra Akcja” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1/1,
44-100, KRS: 0000519201, NIP: 6312654097, REGON: 243633458, zwana dalej „Organizatorem”
lub „Fundacją”.
2. Cele imprezy.
2.1. Pomoc osobom niepełnosprawnym – całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany dla
niepełnosprawnej Laury Zawady z Knurowa.
2.2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
2.3. Promocja sponsora tytularnego imprezy - linii lotniczych Wizz Air.
3. Termin, miejsce i trasa
3.1. Uczestnik pokonuje bieg indywidualnie w wybranym przez siebie miejscu, z zachowaniem
zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego w danym dniu, w terminie od
11.12.2020 do 30.12.2020 r.
3.2. Uczestnik dokonuje wyboru jednego z dwóch dostępnych dystansów podczas rejestracji:
a) 10 km
b) 5 km
Uczestnik pokonuje wybrany dystans jednorazowo, bez dzielenia na odcinki.
3.3. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania
sportu w danej lokalizacji. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji
biegu danego uczestnika.
4. Uczestnictwo.
4.1. Prawo startu mają Uczestnicy, którzy do dnia swojego indywidualnego startu ukończą 18 lat.
Uczestnicy poniżej 18 roku życia (minimum 16 lat ukończone do dnia startu) zostaną dopuszczeni do
startu pod warunkiem otrzymania zgody rodzica/opiekuna prawnego.
4.2. Dopuszczenie Uczestnika do udziału w biegu odbywać się będzie na podstawie prawidłowo
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie zapisów oraz dokonania opłaty startowej.
4.3. Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując 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.
5. Zgłoszenia i opłaty.
5.1. Zapisy przyjmowane będą przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.elektronicznezapisy.pl, w terminie od 11.12.2020 do 30.12.2020.
5.2. Zgłoszenie uważa się kompletne przy spełnieniu łącznie warunków prawidłowego wypełnienia
formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenia opłaty startowej.
5.3. Uczestnictwo w Wizz Air 2020 Virtual Race dla Laury wiąże się z opłatą startową w wysokości
39,00 zł.
5.4. Opłatę startową można wnieść:
a) poprzez system szybkich płatności online dostępny w procesie rejestracji, bezpośrednio po
wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub w terminie późniejszym po zalogowaniu się do
zgłoszenia, jednak nie później niż do 30.12.2020 r.
b) wysyłając przelew na konto Organizatora:
Fundacja Dobra Akcja
ul. Zwycięstwa 1/1
44-100 Gliwice
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336
Tytułem: Wizz Air 2020 Virtual Race dla Laury - opłata startowa
5.5. Organizator ustala limit uczestników na 250 osób.
5.6. Faktury:
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a) osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT (lub w
imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o
podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do
przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do
Organizatora na adres e-mail: info@halfmarathonkce.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty, od 1 stycznia 2020 r. warunkiem otrzymania
faktury VAT jest podanie Organizatorowi numeru NIP przed dokonaniem wpłaty,
b) osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż
wskazane w punkcie wyżej, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania
danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres
email: info@halfmarathonkce.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w
którym dokonano wpłaty.
5.7. W ramach opłaty każdy Uczestnik otrzyma m.in.:
a) dyplom ukończenia biegu
b) okolicznościowy medal
c) voucher zniżkowy Wizz Air o wartości 10 EUR do wykorzystania na stronie przewoźnika
5.8. Pakiety dla Uczestników będą wysyłane na koszt Organizatora pod adres Uczestnika wskazany
podczas rejestracji, w terminie do 30 dni od zakończenia rejestracji.
5.9. Dodatkowo Organizator przewiduje wydawanie pakietów podczas XV Maratonu
Noworocznego Cyborg 1.01.2021 r. w Katowicach. W trakcie spotkania Organizator zapewni
Uczestnikom możliwość wykonania zdjęcia na pamiątkowej ściance. Szczegóły spotkania zostaną
podane do wiadomości w późniejszym terminie.
6. Klasyfikacja i wyniki.
6.1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja uczestników, osobno dla każdego z dystansów w
kategorii ogólnej klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn.
6.2. Klasyfikacja Uczestnika odbywa się na podstawie zrzutów ekranu z aplikacji lub zdjęć z zegarków
przesłanych na adres mailowy info@halfmarathonkce.pl .
6.3. Termin rejestracji wyników upływa 31.12.2020 o godz. 15:00.
6.4. Protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do 24 godzin od upływu terminu wskazanego w pkt.
6.3. na adres mailowy info@halfmarathonkce.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin od
otrzymania, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 3.01.2021 r.
7. Postanowienia końcowe.
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy
przeniesieniu na inny bieg realizowany przez Organizatora
7.2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy,
kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentującej drużyny na ogólnodostępnych listach
startowych.
7.3. Wysłanie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przeczytaniem przez
niego regulaminu oraz tym, że w pełni akceptuje on warunki regulaminu i zobowiązuje się go
przestrzegać.
7.4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7.5. Dodatkowe pytania i uwagi, w tym dotyczące organizacji biegu oraz wyników, prosimy kierować na
adres: info@halfmarathonkce.pl .
7.6. Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2020 r.
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Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:
Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO
Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja „Dobra Akcja” z siedzibą w
Gliwicach (zwana dalej „Administratorem” lub „Fundacją”), adres: ul. Zwycięstwa 1/1, 44‑100 Gliwice, email: fundacja@dobraakcja.org
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:
zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w biegu – na podstawie umowy w myśl art. 6
ust. 1 lit. b) RODO,
w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach
wskazanych w treści zgód,
w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw.
prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:
pracownikom i współpracownikom Fundacji posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom
wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu
zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1
lit. f) RODO
Fundacja nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i
organizacji międzynarodowych.
Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z
uczestnictwem w biegu oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń
wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w
biegu dane zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane
przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do
przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym
momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO
Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO
Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w biegu jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych w
związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w biegu.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO
Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału
człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.
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