WIRTUALNY CHARYTATYWNY START
Z OKAZJI 25-LECIE STOWARZYSZENIA
DOBRE SERCA
I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie ,,Dobre Serca”
Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
NIP: 839-10-06-582
tel. 59 842 84 60 w. 48 oraz 50
osoba do kontaktu: Ewelina Urban, tel. 598428460 w. 50, e-mail: ewelinau@gminaslupsk.pl

II. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania oraz marszu nordic walking jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
2. Wzmacnianie odporności poprzez rekreacyjną aktywność fizyczną.
3. Promocja obchodów 25-lecia Stowarzyszenia ,,Dobre Serca”.
4. Wsparcie finansowe celów statutowych Stowarzyszenia.

III. TERMIN, MIEJSCE
Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w wybranym terminie tj. od 1.12.2020 r. do
31.12.2020 r. i miejscu dystansu min. 5 km biegiem,marszem lub rowerem oraz udokumentowania

swojej aktywności poprzez wysłanie na adres ewelinau@gminaslupsk.pl zdjęcia lub print screen
biegu z aplikacji 31.12.2020 r. Mile widziane zdjęcia trasy oraz z trasy.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W biegu mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń wiekowych,
2.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w „biegu” pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób
niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.
3.W biegu mogą wziąć udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do udziału w wybranym przez
siebie sposobie udziału.
4.Bieg nie zakłada rywalizacji a jedynie ukończenie dystansu w dowolnym czasie, dowolną
techniką.
5.W biegu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową
3. Bieg ma charakter towarzyski.
4. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza że nikt nikomu nie będzie
patrzył na ręce (buty).

V. ZASADY BIEGU
1.Start ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza,
że solidaryzujmy się, wspieramy, doceniamy podjęty wysiłek, chwalimy i oklaskujemy.
Start nie jest biegiem/imprezą masową.
2.Start ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wybiera rodzaj podejmowanej
aktywności. Można również, z zachowaniem bieżących zasad epidemiologicznych, zorganizować
wspólny start kilku osób.
3. Formatka startowa z wydarzenia na imię dostępna będzie na facebooku wydarzenia lub wysłana
na wskazany adres mailowy.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na
adres ewelinau@gminaslupsk.pl zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka podając
swoje dane tj. imię i nazwisko oraz nr telefonu. Zrzut musi zawierać informacje takie jak: pokonany
dystans, data i godzina.

5. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 31.12.2020 roku.

VI. ZGŁOSZENIA I WPŁATY
1.Zgłoszenia

do

startu

odbywały

się

będą

poprzez

zgłoszenie

udziału

na

stronie

www.elektronicznezapisy.pl oraz wniesienie opłaty startowej minimum 35 zł (można więcej� )� w
okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku (godzina 23:59) na poniższe dane:
STOWARZYSZENIE DOBRE SERCA
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
Numer rachunku: 03 9315 0004 0050 5778 2000 0010
w tytule przelewu proszę podać: START+IMIĘ I NAZWISKO
2.Należy zarejestrować swoje konto a następnie zapisać się na WIRTUALNY CHARYTATYWNY
START Z OKAZJI 25-LECIE STOWARZYSZENIA DOBRE SERCA i wnieść opłatę startową.
3.Pakiety nieopłacone do tego czasu uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane.
4.Uczestnicy do 16.roku życia nie mogą posiadać swojego konta; chcąc zapisać uczestnika do 16.
roku życia należy zalogować się na swoje konto, kliknąć zakładkę ZAPISZ SIĘ i przycisk ZAPISZ
INNĄ OSOBĘ.
5.Każdy uczestnik otrzymuje okazjonalny, odlewny medal prezentujący logo stowarzyszenia oraz
podziękowania za udział.
6.Medale zostaną rozesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej,możliwy jest odbiór osobisty w
Urzędzie Gminy Słupsk po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. Medale będą rozsyłane
tylko na terenie Polski.
7.Możliwa jest wysyłka wielu medali w jednej paczce, prośba o poinformowanie w wysyłanym do
nas mailu.
VII KLASYFIKACJA
1. Ze względu na wirtualną formułę startu nie będzie prowadzona klasyfikacja.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy startu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń,
ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w wydarzeniu i ponoszą z tego tytułu pełną
i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia
udziału.

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki
zgłaszające lub indywidualnie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. 2018r. poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)
2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez
Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji
zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych
obejmuje publikację wizerunku zawodnika, imienia wraz z miejscowością, w której zamieszkuje,
nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub
rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.

