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I. CELE IMPREZY

● Popularyzacja i upowszechnianie biegania długodystansowego jako ciekawej
formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej oraz aktywnego spędzania
wolnego czasu

● Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego
● Promowanie walorów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego

oraz szlaku ze Źródeł Łyny do Olsztyna

II. ORGANIZATOR IMPREZY

● Pszczółkowski Team www.pszczolkowskiteam.pl
Kontakt:
Paweł Pszczółkowski pawel-pszczolkowski@wp.pl Tel. 791499215
Jarosław Kopyść jarojk@gmail.com Tel. 608827555

● Stowarzyszenie WKR FAN/ Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu
www.superczas.pl Kontakt: Mateusz Kownacki mateusz@wkrfan.pl Tel.
694384241

III. TERMIN, MIEJSCE

Impreza odbędzie się w sobotę 28 maja 2022 r. na oficjalnym zielonym szlaku ze
Źródeł Łyny (miejscowość Łyna) do Olsztyna (Amfiteatr im. Czesława Niemena przy
ul. Zamkowej 1 w Olsztynie).

Harmonogram imprezy*:
● 07:00 – 08:00 Praca Biura Zawodów (Amfiteatr w Olsztynie)
● 08:30 – 09:30 Transport autokarowy do miejscowości Łyna
● 09:45 Oficjalne otwarcie imprezy oraz wspólna rozgrzewka (Źródła Łyny)
● 10:00 Start Ultramaratonu biegowego AlleUltra Prolog 2022 na dystansie

około 50 km dla maksymalnie 100 Uczestników (od 18 roku życia) na trasie
Łyna (Źródła Łyny) -> Olsztyn (Amfiteatr im. Czesława Niemena w Olsztynie)

● Dekoracje najszybszych Zawodników odbędą się w ciągu 30 minut od
skompletowania składu podium danej kategorii

● 19:00 Limit czasu biegu, oficjalne zakończenie imprezy (Amfiteatr im.
Czesława Niemena w Olsztynie)

* szacunkowy czas, może ulec zmianie ze względu na ilość Uczestników, okoliczności specjalne lub trudne warunki
pogodowe.

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Amfiteatrze im. Czesława Niemena przy
ul. Zamkowej 1 w Olsztynie.
Start (w formie startu wspólnego) będzie zlokalizowany w miejscowości Łyna.
Strefa startu będzie czynna do godziny 10:05.
Meta będzie zlokalizowana w Amfiteatrze im. Czesława Niemena w Olsztynie przy
ul. Zamkowej 1. (meta będzie czynna do godziny 19:00, limit czasu: 9 godzin)
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IV. ZASADY UCZESTNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA

a) Uczestnictwo:

1. W biegach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do
udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej określeni
jako „Uczestnicy”). Prawo startu w Biegu mają osoby, które do dnia 28 maja
2022 roku ukończą 18 lat (urodzeni 28 maja 2004 roku i wcześniej). Nie ma
możliwości startu osób niepełnoletnich.

2. Zaleca się Uczestnikom biegów przed startem w imprezie dokonanie
kontrolnych badań lekarskich.

3. Uczestnicy ubezpieczają się na potrzeby startu w imprezie we własnym
zakresie (Ubezpieczenie NNW pozostaje do decyzji Uczestników).

4. Decyzje służb ratowniczych dotyczące startu czy też kontynuowania biegu
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

5. Impreza odbywa się na miejscowo otwartym dla ruchu samochodowego
oficjalnym szlaku turystycznym ze Źródeł Łyny do Olsztyna (oryginalna
wersja szlaku wiedzie z Olsztyna do Źródeł Łyny). Możliwe są modyfikacje
przebiegu trasy czytelnie oznaczone przez Organizatora (strzałki, taśmy,
służba porządkowa).

6. Uczestnicy Biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się pieszo (zakazane
jest używanie pojazdów mechanicznych) tylko według ściśle określonej trasy
biegu, oznaczonej strzałkami, taśmami, kierując się wskazówkami Obsługi
imprezy oraz Służb Mundurowych. Zawodników obowiązuje zakaz
ingerowania w oznaczenie tras, pod groźbą dyskwalifikacji.

7. Uczestnicy biegów mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego,
poleceń Służb Porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników

8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności Uczestników, którzy ukończyli bieg
będzie realizowany systemem elektronicznym za pomocą specjalnych
chipów montowanych do sznurówki buta. Chip zwrotny na mecie.
Organizator ma prawo naliczyć karę za niezwrócony chip równą 10,00 zł
brutto.

9. Organizator ustanawia kary porządkowe dla Uczestników:
● skracanie lub schodzenie z wyznaczonej trasy, niestawienie się w limicie

czasu na starcie, punkcie kontrolnym, mecie -> dyskwalifikacja
● zaniechanie pomocy innym Uczestnikom w razie wypadku -> + 60 minut do

czasu osiągniętego na mecie biegu
● brak poszanowania szeroko pojętych zasad “fair play”, niestosowne

zachowanie wobec Organizatorów oraz Uczestników biegu -> + 60 minut do
czasu osiągniętego na mecie biegu

● śmiecenie -> dyskwalifikacja
● zasłonięty numer startowy -> + 15 minut do czasu osiągniętego na mecie

biegu
● brak chipa pomiarowego / błędnie przymocowany chip -> decyzja

Organizatora w miarę możliwości ustalenia czasu na podstawie zapisu video
/ notatek ekipy pomiarowej

● oszukiwanie np. zamiana numerów startowych, korzystanie z "transportu" w
trakcie biegu -> dyskwalifikacja

● niestosowanie się do zaleceń Obsługi, Organizatora, Opieki medycznej,
Służb porządkowych -> dyskwalifikacja
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b) Support:

Dopuszcza się support (pomoc z zewnątrz) dla Zawodnika/Drużyny.

c) Bezpieczeństwo (inspirowane Regulaminem Festiwalu Bieg Rzeźnika
www.biegrzeznika.pl)::

1. Uczestników biegu w czasie pokonywania trasy obowiązują nakazy i zakazy
nałożone przez obowiązujące akty prawne.
2. W razie kontuzji lub zasłabnięcia Uczestnika biegu osoby znajdujące się w
najbliższej odległości od Zawodnika powinny zawiadomić o tym Organizatora
(numer alarmowy będzie znajdował się na numerze startowym).
3. Odprawa dla uczestników Biegu odbędzie się na starcie w miejscowości Łyna o
godzinie 09:40.
5. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej na trasie i
odpowiedniego reagowania w razie zmiany pogody. Organizator zastrzega sobie
możliwość wstrzymania lub przerwania biegu m.in. w razie wystąpienia burzy,
innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych
czynników uniemożliwiających bezpieczne kontynuowanie biegu.
6. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na osoby trzecie m.in. mieszkańców
i turystów.
7. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, Uczestnik ma obowiązek
poinformować o tym organizatora (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W
przeciwnym razie organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji
ratowniczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji, będą spoczywały na
Uczestniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z biegu.
8. Pokonując fragmenty tras przebiegających po drogach publicznych należy
stosować się do zasad ruchu drogowego oraz nakazów i zakazów nałożonych
obowiązującymi aktami prawa.
9. Każdy z uczestników w czasie biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie,
którym jest:
● folia NRC o minimalnym rozmiarze 160x200 cm
● naładowany telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym
w zgłoszeniu do biegu
● zapas napojów i żywności według własnych potrzeb.
10. Dozwolone jest używanie kijów Nordic Walking.
11. Dozwolony jest start z psem. Uczestnik startujący z psem, w razie zajęcia
nagradzanego miejsca, jest pominięty w klasyfikacji. Zawodnik powinien posiadać
ze sobą aktualną książeczkę szczepień psa, krótką smycz i kaganiec dla psa - w
strefie startu, punktu kontrolnego i mety. Zawodnicy startujący z psem powinni
ustawić się na końcu stawki. Mając na uwadzę komfort innych Zawodników należy
pamiętać o tym, by start z psem nie był utrudnieniem dla żadnego innego
Zawodnika (długa smycz lub zbyt bliski kontakt).
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d) Ochrona przyrody (inspirowane Regulaminem Festiwalu Bieg Rzeźnika
www.biegrzeznika.pl):

Każdy z uczestników Biegu ma obowiązek stosowania się do ogólnie przyjętych
zasad ochrony przyrody.
W szczególności zabrania się:

● śmiecenia np. porzucania opakowań po jedzeniu, suplementach, butelek,
kubków – odpady należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych
m.in. na starcie / punkcie kontrolnym / mecie

● poruszania się poza wyznaczoną trasą biegu (szlak przebiega przez
Rezerwat Przyrody Las Warmiński)

● zakłócania ciszy naturalnej dla środowiska przez które przebiega trasa biegu

W przypadku złamania powyższych zasad Organizator może zdyskwalifikować
Uczestnika / Drużynę lub nałożyć karę czasową zgodnie z zapisami powyżej w
punkcie “a) Uczestnictwo”.

Informację na temat zgłoszeń znajdują się w punkcie VI.

IV. TRASA BIEGU

Podczas imprezy odbędzie się 1 bieg.

Sobota 28 maja 2022 r. godzina 10:00

● Ultramaraton biegowy AlleUltra dla osób od 18 roku życia (urodzeni 28 maja
2004 i starsi). Długość trasy jest równa około 50 km, trasa prowadzi
oficjalnym zielonym szlakiem turystycznym ze Źródeł Łyny do Olsztyna
(możliwe drobne modyfikacje), nawierzchnia różna (drogi szutrowe, ścieżki
leśne, utwardzone trakty piesze i rowerowe)

Trasa będzie oznakowana oficjalnymi zielonymi znakami szlaku turystycznego ze
Źródeł Łyny do Olsztyna oraz uzupełniona strzałkami (+kilometraż) i taśmą
sygnalizacyjną. W newralgicznych punktach rozstawieni będą członkowie Obsługi
Technicznej.
Na trasie biegu będą zlokalizowane bufety regeneracyjne:

● Bufet #1 -> mniej więcej połowa trasy (około 25 km) limit czasu 4,5 godziny
czyli bufet będzie czynny do godziny 14:30 (liczy się czas opuszczenia
punktu)

● Bufet #2 -> meta biegu (Amfiteatr im. Czesława Niemena w Olsztynie) bufet
będzie czynny do godziny 19:30

Organizator najpóźniej na 10 dni przed imprezą udostępni track GPS z ostatecznym
przebiegiem trasy.

V. LIMIT CZASU

Czas zamknięcia:
● startu -> 10:05 (start wspólny o godzinie 10:00)
● punktu kontrolnego +/- 25 km -> 14:30 (4,5 godziny od startu biegu)
● mety +/- 50 km -> 19:00 (9 godzin od startu biegu)
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VI. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Zapisy elektroniczne pod adresem www.superczas.pl/alleultra2022
do środy 18 maja 2022 r. do końca dnia (godz. 23:59) lub do momentu
wyczerpania limitów ilości Uczestników równego 100 opłaconych osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość dopisania Uczestników do listy startowej
ponad oficjalną pulę Uczestników ze względu na zobowiązania partnerskie.

2. Pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów (Amfiteatr im.
Czesława Niemena w Olsztynie, ul. Zamkowa 1) w dniu imprezy w godzinach
07:00 – 08:00.

3. Zapisy w dniu startu będą możliwe pod warunkiem, że będą jeszcze wolne
numery startowe.

4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość

Nie jest możliwy start osób niepełnoletnich.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod
oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy, a ponadto na
wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku
Uczestnika. Zapisy na temat ochrony danych osobowych znajdują się w punkcie X
niniejszego Regulaminu.

6. Pakiet startowy zawiera:
● numer startowy z agrafkami - podstawa możliwości startu w biegu
● elektroniczny pomiar czasu (chip zwrotny) na oznakowanej trasie (wcześniej

wspólna rozgrzewka)
● transport autokarowy na trasie meta (Amfiteatr im. Czesława Niemena w

Olszynie) -> start (Łyna, Źródła Łyny)
● możliwość skorzystania z depozytu na mecie (Amfiteatr im. Czesława

Niemena w Olsztynie)
● możliwość skorzystania z bufetu regeneracyjnego na trasie i mecie biegu
● pamiątkowy medal na mecie biegu
● profesjonalną opiekę medyczną
● możliwość skorzystania z depozytu oraz toalet
● więcej wraz z napływem świadczeń sponsorskich

Aktualizacja 15.04.2022 r:
● darmowe wejście do komory hiperbarycznej / aktywna terapia tlenowa EWOT /

terapia mikrokrążenia (do wyboru) od Healthy Room Olsztyn
● 100 g paczka kawy ziarnistej speciality wypalona w palarni Kofikada Coffee

Roastery
● EKO torba od Dobra Energia dla Olsztyna
● Butelka 0,5 l zakwasu z buraka od Naturalnie Zdrowi
● Energetyczne galaretki od ALE - Active Life Energy
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7. Depozyt na czas biegu:

Depozyt na terenie Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie (meta biegu)
będzie czynny w dniu imprezy w godzinach 07:00 - 19:30. Nie będzie możliwości
pozostawienia rzeczy na starcie biegu w miejscowości Łyna. Organizator nie
zapewnia przewozu rzeczy na punkt kontrolny. w połowie trasy.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za udział w Biegu:

● wpłata na konto do środy 18 maja 2022 r. - opłata startowa jest równa
149 zł

● w razie rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi, istnieje możliwość
przepisania pakietu startowego na inną osobę do środy 18 maja 2022 r.

● w przypadku nie odbycia się imprezy z powodów niezależnych od
Organizatora (szczególnie niemożliwe do przewidzenia ograniczenia
związane ze stanem pandemii) opłata będzie zwrócona w całości do
Uczestnika

Warmiński Klub Rowerowy FAN
ul. Morska 43, 10-145 Olsztyn
mBank: 48 1140 2004 0000 3302 7603 3707
Tytułem: podać imię i nazwisko z dopiskiem „AlleUltra 2022”

● zapisy w Biurze Zawodów w przypadku wolnych miejsc - opłata startowa w
dniu imprezy jest równa 249 zł

W przypadku chęci otrzymania faktury za udział w imprezie -> należy przesłać
niezbędne dane do wystawienia dokumentu na adres kontakt@superczas.pl

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn na podstawie czasów brutto, pierwsze 6
miejsc.

Klasyfikacje Specjalne (na podstawie zgłoszonej tej samej nazwy Drużyny -
prosimy o stosowny dopisek w nazwie np. “Pszczółkowki Team
Pszczółkowski / Kopyść” oraz wspólnego zameldowania się na punkcie
kontrolnym i mecie biegu):

● Klasyfikacja Par Open na podstawie sumy czasów brutto.
Pierwsze 3 miejsca, dwuosobowa Drużyna, niezależnie od płci.

● Klasyfikacja Par Kobiecych na podstawie sumy czasów brutto.
Pierwsze 3 miejsca, dwuosobowa Drużyna kobieca.

● Klasyfikacja Par Mix na podstawie sumy czasów brutto.
Pierwsze 3 miejsca, dwuosobowa Drużyna w składzie kobieta + mężczyzna.

Regulamin imprezy Ultramaraton biegowy „AlleUltra Prolog 2022”
28.05.2022 Źródła Łyny -> Olsztyn

7 z 10

mailto:kontakt@superczas.pl


Każdy z Uczestników będzie klasyfikowany w kategorii Open i może być
klasyfikowany w kategorii Par.
Klasyfikacje Specjalne nie dublują się. Dana para może być dekorowana tylko w
jednej klasyfikacji specjalnej (Open / Kobiety / Mix).

2. Nagrody:

Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.

Ponadto:
● zdobywcy miejsc I - VI w klasyfikacji Open kobiet oraz mężczyzn otrzymają

statuetki oraz nagrody;
● zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji najszybszych Par (Open, Kobiecych,

Mix) otrzymają statuetki oraz nagrody;

Wszystkie klasyfikacje liczone są wg. czasów brutto czyli od momentu strzału
startera do przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane
będą również czasy netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do
przekroczenia linii mety.

Pula nagród może się zwiększyć wraz z napływem ew. świadczeń sponsorskich -
zapraszamy do współpracy ☺

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Ze względów
bezpieczeństwa Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku
ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego
trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
imprezy, dojazdu Uczestników na imprezę i powrotu z niej.
4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje
dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do odzieży
wierzchniej z przodu na wysokości klatki piersiowej lub pasa.
5. Prawo do Uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani
wymianie na pieniądze.
6. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do
Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: kontakt@superczas.pl), w terminie 24 godzin
od zakończenia Biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia
wpływu protestu. Po tym terminie wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi.
7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi Uczestnictwa w biegach w przypadku
nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń
personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu.
8. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do
publikacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach
internetowych, w prasie i w telewizji.
10. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
11. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator biegu.
12. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw
nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany
niniejszego Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej
www.superczas.pl

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Ultramaratonu Biegowego „AlleUltra Prolog
2022” będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj.
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000) oraz 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)

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: 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 pakietu startowego, ubezpieczenie,
opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list
startowych oraz wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku
urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -
w każdy sposób), 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, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów.

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 Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za
wykonywanie usług związanych z rejestracją uczestników biegu, elektronicznym
pomiarem czasu oraz generowaniem wyników biegu.
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9. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych
osobowych Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług
fotograficznych.

10. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i
marketingowych.

11. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach
reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe,
strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania
Sponsorom oraz Partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu,
zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o biegu, na promocyjnych
materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w
przekazach telewizyjnych i radiowych.

12. 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

13. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do
organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

XI. REŻIM SANITARNY ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ

Organizator zapewni standardy aktualnie obowiązujące w dniach przeprowadzania
imprezy. Ew. dodatkowe obostrzenia / wytyczne będą komunikowane w mediach
społecznościowych oraz w formie mailowej wśród zarejestrowanych Uczestników.

Więcej informacji:
● www.alleultra.pl
● www.superczas.pl/alleultra2022

Olsztyn, 07.02.2022 Organizatorzy
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