REGULAMIN
VII. BIEG Z SERCEM WOŚP
oraz
VI. NORDIC WALKING Z SERCEM WOŚP
edycja wirtualna
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§ 1 Cel imprezy
⮚ Zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w ramach 30. Finału WOŚP;
⮚ Popularyzacja biegania oraz nordic walking’u, jako najprostszych form aktywnego
wypoczynku;
⮚ Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
⮚ Dobra zabawa dla dużych i małych mieszkańców Chorzowa i miast ościennych;
⮚ Podtrzymanie aktywności fizycznej w okresie stanu epidemii COVID-19.

§ 2 Organizatorzy oraz współorganizatorzy
Organizatorem jest:
⮚ Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie;
Współorganizatorem jest:
⮚ Urząd Miasta Chorzów.

§ 3 Termin i miejsce oraz zasady imprezy
⮚ Bieg oraz marsz nordic walking odbywa się w formule wirtualnej.
⮚ Uczestnik realizuje bieg/marsz indywidualnie, w dowolnym miejscu i czasie od dnia
30.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r., zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, respektując
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w wersji aktualnej na dzień
odbycia wydarzenia.
⮚ Start i meta zostają wyznaczone indywidualnie przez uczestnika, w dowolnym miejscu na
świecie.
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§ 4 Zasady biegu
⮚ Dystans musi wynosić nie mniej niż 3000 metrów, co uczestnik potwierdza przy użyciu
dedykowanej aplikacji.
⮚ Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania swojego biegu/marszu/spaceru/etc. przy
użyciu dowolnego urządzenia z funkcją GPS oraz dedykowanej aplikacji, którą będzie można
pobrać za pomocą linku udostępnionego przez organizatora (na system Android).
⮚ W przypadku posiadania innego systemu operacyjnego, dozwolona jest dowolna aplikacja
biegowa.
⮚ Dystans musi być pokonany jednorazowo, bez zatrzymywania aplikacji.
⮚ Uczestnik rejestruje w aplikacji swoje dane w celu weryfikacji tożsamości i właściwego
przypisania wyniku.
⮚ Uczestnik nie jest ograniczony czasowo.
⮚ W przypadku nie korzystania z autorskiej aplikacji sztabu, uczestnik zobowiązany jest do
przesłania wyniku na adres e-mail: wospchorzow@gmail.com z dopiskiem imię i nazwisko.
⮚ Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu
drogowego, zachowania ostrożności oraz stosowania się do aktualnych wytycznych Rady
Ministrów.
⮚ Dozwolona jest każda forma pokonania dystansu: bieg, marsz nordic walking, spacer, trucht,
jazda na rowerze, deskorolce, hulajnodze, sankach, nartach. Niedozwolone jest pokonanie
trasy pojazdami mechanicznymi.
⮚ W biegu może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i kondycji. Osoby niepełnoletnie
zobowiązane są do wzięcia udziału pod nadzorem osób pełnoletnich.
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§ 5 Opłata startowa, rejestracja, medale
⮚ Uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z wniesieniem opłaty startowej w wysokości nie
mniejszej niż 20,00 zł za pośrednictwem wirtualnej puszki. Link dostępowy do wirtualnej
puszki zostanie podany na wydarzeniu, w dniu rozpoczęcia zapisów.
⮚ Cała opłata przekazywana jest na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za
pośrednictwem wirtualnej puszki. Wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.
⮚ Uczestnik nie korzystający z autorskiej aplikacji, aby wziąć udział w imprezie, musi wypełnić
formularz znajdujący się na stronie internetowej, podanej w wydarzeniu.
⮚ Liczba miejsc jest ograniczona. Limit osób mogących wziąć udział w wydarzeniu wynosi 150.
⮚ Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 06.12.2021 r., a zamknięcie nastąpi
po uzyskaniu maksymalnej liczby chętnych, tj.: 150 osób.
⮚ Formularz może zostać zablokowany wcześniej, po wyczerpaniu się wolnych miejsc.
⮚ Organizator nie przewiduje większej ilości miejsc medalowych.
⮚ Dowodem skutecznej rejestracji jest mail potwierdzający uczestnictwo. Bez wiadomości
zwrotnej, uczestnik nie dopełni wszelkich formalności związanych z rejestracją, a tym samym
nie zakwalifikuje się jako uczestnik biegu.
⮚ Uczestnik pokrywa koszty związane z przesyłką medalu.
⮚ Organizator zastrzega, iż wysyłka medali będzie odbywać się po dniu 31.01.2022r., na koszt
uczestnika (wysyłka – koszt 15,00 PLN). Wysyłka medali odbywa się tylko na terenie Polski.
⮚ Podczas rejestracji uczestnik składa oświadczenie o:
-

zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu wydarzenia;

-

wzięciu udziału w wydarzeniu na własną odpowiedzialność;

-

wyrażeniu zgody w celu przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją
wydarzenia (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail,
telefon kontaktowy);

-

zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
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⮚ Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć
przesłanych przez uczestników.
⮚ W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
- numer startowy w wersji PDF do samodzielnego wydruku oraz uzupełnienia (każdy wybiera
taki numer, z jakim chce startować).
-

pamiątkowy medal wysłany drogą pocztową.

Podczas tegorocznej edycji biegu, Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji generalnej.

§ 6 Postanowienia końcowe
⮚ Z uwagi na wirtualny charakter wydarzenia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zaistniałe w związku z nim szkody i inne sytuacje, na które nie ma wpływu.
⮚ Organizator nie ubezpiecza uczestników wydarzenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Ubezpieczenie jest zapewniane we własnym zakresie, dobrowolnie przez
uczestników.
⮚ W sytuacji odwołania imprezy, opłata startowa wpłacona na wirtualną puszkę Fundacji nie
podlega zwrotowi i w całości przekazywana jest na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy za pośrednictwem Sztabu WOŚP Chorzów #714.
⮚ Wszystkich uczestników VII. Bieg z sercem WOŚP oraz VI. Nordic Walking z sercem WOŚP
obowiązuje niniejszy Regulamin.
⮚ Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem.
⮚ Uczestnicy wydarzania biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją
żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach oraz że są świadomi
zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą
z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
⮚ Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne
kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność
cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
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⮚ Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (w tym
przepisów związanych z reżimem sanitarnym).
⮚ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość i prędkość transmisji danych oraz za
uwarunkowania techniczne jakie występują po stronie startującego.
⮚ Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
⮚ Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
⮚ W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
⮚ Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji, promocji oraz
nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów;
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy

Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie – reprezentowany przez Michała Hornik;
2.

Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,

nazwa klubu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z 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;
3.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
4.

Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;

5.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty

elektronicznej pod adresem wospchorzow@gmail.com we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na
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mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
6.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest

dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach;
8.

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie wizerunku,

przez Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1
w Chorzowie – Reprezentowany przez Michała Hornik, oraz na umieszczanie
i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na
stronie internetowej Sztab WOŚP Chorzów #714 oraz na profilach internetowych
zarządzanych przez Sztab WOŚP Chorzów #714

takich jak Facebook, YouTube

w celu informacji i promocji. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm);
⮚ Organizator zobowiązuje się do komisyjnego usunięcia wszelkich baz danych, list startowych
oraz oświadczeń zawierających dane osobowe w terminie do 3 miesięcy od zakończenia
biegu;

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody, o której mowa w w/w
punktach jest równoznaczne z niedopuszczeniem danej osoby do udziału w biegu.

§ 8 Dane kontaktowe

SZTAB
Zespół Szkół Technicznych Nr 1 ul. Sportowa 23, 41-500 Chorzów
Szef Sztabu: Magdalena Wojtowicz tel. (032) 241 02 16
Koordynator wydarzeń: Alicja Pochmara tel. 609 23 98 23

URZĄD MIASTA
Urząd Miasta w Chorzowie ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
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