REGULAMIN V WIRTUALNEGO CHARYTATYWNEGO
BIEGU O ZŁOTĄ MONETĘ

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu jest: Fundacja "Przyszłość dla Dzieci”, ul. Tracka 5,10-364
Olsztyn, KRS 0000148747, Nr Tel: (89) 539-74-04, https://przyszloscdladzieci.org/ ,
kontakt: biegozlotamonete@gmail.com
2. Partnerem biegu jest: Warmiński Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy
ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS: 0000223605 - właściciel marki Sportowy Pomiar
czasu – Superczas.pl - kontakt: kontakt@superczas.pl (Mateusz Kownacki)
II. CEL BIEGU
1. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja aktywności
fizycznej.
2. Gromadzenie środków na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci objętych opieką
Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” oraz zakup lekarstw, sprzętu medycznego,
pokrywanie kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych dzieci oraz ich
opiekunów.
III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU
Każdy uczestnik zobowiązany jest pokonać w dowolnym miejscu trasę biegu
(biegiem, nordic wlaking, chodem, spacerem) lub trasę „Na kółkach” (rowerem, na
rolkach, hulajnogą) w dowolnym terminie od dnia rejestracji do dnia 13.06.2021 r.
do godz. 23:59 (zapisy internetowe będą dostępne do 13.06.2021 do godz. 19:00).
IV.

V.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Podczas wykonywania aktywności należy stosować się do obowiązujących
przepisów związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz przy zachowaniu
ogólnych środków ostrożności.
2. Zawodnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność, znając swój stan zdrowia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, szkody doznane
w wyniku udziału w biegu.
HARMONOGRAM
1. 05.05.2021 r. – start wydarzenia i zapisów
2. 13.06.2021 r. – 19:00 – koniec zapisów na stronie www.superczas.pl
3. 13.06.2021 r. – 23:59 – koniec biegu
4. 30.06.2021 r. – wysyłka pamiątkowych medali i dyplomów do uczestników biegu

VI. ZGŁOSZENIA
1. Rejestracja uczestników odbywa się na stronie internetowej www.superczas.pl do
13.06.2021 r. do godz. 19:00.
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z
tytułu opłaty startowej.
VII. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa jest darowizną na rzecz podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla
Dzieci” i jest równa:
a) dla dzieci i młodzieży – 20 zł
b) dla dorosłych – 50 zł
2. Opłatę należy uiścić za pomocą formularza wpłat:
https://pdd.wm.pl/oplatastartowa (uzupełniając dane uczestnika i wybierając
odpowiednią kwotę) lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy :
Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Olsztynie 80 1240 1590 1111 0010 3003 2207
Tytułem: „V Bieg o Złotą Monetę + Imię i Nazwisko, Rok urodzenia”
3. W celu przyśpieszenia nadawania numeru startowego potwierdzenie przelewu
należy wysłać na biegozlotamonete@gmail.com
4. Opłata nie podlega zwrotowi.
5. Opłata nie może być przepisana na innego uczestnika.
6. Każdy zarejestrowany zawodnik po dokonaniu przelewu otrzyma imienny numer
startowy do samodzielnego wydruku, wysyłany na adres mailowy podany podczas
rejestracji.
VIII.

IX.

TRASA
1. Każdy uczestnik sam wyznacza swoją trasę i jej poziom trudności.
2. Trasy biegowe:
a) Dorośli minimum 5 km
b) Dzieci (poniżej 18 roku życia) – dowolny dystans dostosowany do wieku
dziecka
3. Trasy „Na kółkach”:
a) Dorośli minimum 10 km
b) Dzieci (poniżej 18 roku życia) – dowolny dystans dostosowany do wieku
dziecka
KLASYFIKACJA
1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja oraz pomiar czasu.

X. UCZESTNICTWO
1. W zawodach może wziąć udział każdy osoba, która osiągnęła pełnoletniość.
2. Osoby poniżej 18 roku życia startują za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna
prawnego.

3. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej.
4. Uczestnik rejestruje swój bieg za pomocą aplikacji lub urządzenia do rejestracji
aktywności fizycznej i po zakończonym biegu przesyła print screena na adres:
biegozlotamonete@gmail.com
XI.

NAGRODA
1. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom do samodzielnego
wydruku.
2. Wysyłka kierowana będzie na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

XII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników V Biegu o Złotą Monetę będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Rozporządzeniem 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) oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
2. Przetwarzanie danych, o którym mowa, obejmuje również publikację na stronie
supreczas.pl : imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy
drużyny.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie
Warmiński Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr
rejestru KRS: 0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel
serwisu Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem
umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie numerów startowych, wydanie nagród,
itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych, wyłonienia zwycięzców i
przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji
organizacyjnych (email/SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które
kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i
przeprowadzeniem biegu
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych
wyżej celów.
6. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie
umowy i udział w biegu.
7. Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom
oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji
wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
8. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Organizatorowi i Partnerowi, odpowiedzialnym za wykonywanie usług
związanych z rejestracją uczestników biegu oraz przeprowadzeniem biegu.

9. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na informowanie drogą elektroniczną o
rezultatach działań, które są możliwe dzięki wsparciu, a także bieżących
potrzebach Podopiecznych Fundacji.
10. Nadesłanie przez uczestników wydarzenia zdjęć związanych z biegiem, w tym
zawierających wizerunki uczestników biegu oznacza udzielenie Organizatorowi
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie ich na wszystkich polach eksploatacji, w
tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do
pamięci komputera. Oznacza też, iż uczestnicy wyrażają zgodę na
wykorzystywanie nadesłanych zdjęć w materiałach reklamowych biegu oraz
materiałach promocyjno-informacyjnych Fundacji Przyszłość Dla Dzieci w
Olsztynie, Partnera Biegu oraz Sponsorów Biegu, tj. np. komunikat końcowy,
plakat, informacje prasowe, przekaz telewizyjny, fb, strona internetowa itp.
11. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy
udziału w biegu. Kontakt w sprawach powyższych: kontakt@superczas.pl Skargę
na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

