
Regulamin V Edycji Biegu Charytatywnego 
„WYBIEGAJ ŻYCIE!”
5 września 2021r.

1. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie „Energiczna Zmiana”
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

2. Patroni Honorowi biegu:
- Jakub Jelonek 

3. Cele:
- Wsparcie finansowe Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.
- Rozwijanie i promowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w czasie 
wolnym.
- Kształtowanie i promowanie bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz wrażliwości 
społecznej.

 4. Termin i miejsce:
- Bieg odbędzie się  5 września (niedziela) 2021 roku o godzinie 11:00
- Bieg może się odbywać się w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie
- Uczestnik biegu ma pełną swobodę w doborze trasy.

5. Dystanse / „konkurencje”:
- 400 m – dystans dziecięcy
- 1 km
- 5 km 
- 10 km
- Bieg z psem (dowolny dystans)
- „Rowerzyści do boju!” (dowolny dystans)
- „Nordic walking w akcji!” (dowolny dystans)
- „Motocykliści podbijają świat!” (dowolny dystans)

6. Zasady:
- udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, którzy dokonają pełnej
rejestracji,
- zachęcamy uczestników do udokumentowania swojego udziału w biegu poprzez 
udostępnienie na stronie https://www.facebook.com/events/204132420925713/ zdjęcia 
swojego bądź przebytej trasy,

- pakiety startowe zostaną dostarczone pod wskazany w formularzu adres najpóźniej 
do 4 września 2021 r.

7. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
- Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/events/204132420925713/


www.wybiegajzycie.pl
oraz dokonanie bezpośredniej darowizny na konto:
(będziemy bardzo wdzięczni jeśli darowizna nie będzie wynosić mniej niż 30 zł )

Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Nr konta: 90 1160 2202 0000 0003 7447 5541
Tytuł „Darowizna – imię i nazwisko, data urodzenia”

- Dla wszystkich grup wiekowych i dystansów obowiązuje limit 600 pakietów startowych dla
osób, które dokonają pełnej rejestracji do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godziny 24:00; 
natomiast po rejestracji w terminie 31.08 – 4.09 (godzina 15:00) bądź przekroczeniu limitu,
uczestnik zostanie wpisany na listę oraz otrzyma nadany numer startowy, który zostanie 
przesłany na wskazany w formularzu adres mailowy.

- Poprzez przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego,
zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. Organizator nie 
zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub 
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w imprezie, oraz 
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane 
do przedniej części koszulek startowych.

- W przypadku niewypełnienia jednego z wyżej wymienionych warunków organizator 
zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza rejestracyjnego.

8. Pakiet startowy:
Uczestnicy otrzymują przed startem pakiet: numer startowy, pamiątkową opaskę na głowę 
oraz pamiątkowy medal.

9. Postanowienia końcowe:
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

- Korzystanie z wizerunku uczestnika jest nieodpłatne.

- Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
podanych w formularzu zgłoszeniowym danych, w celu wykonania czynności związanych z 

organizacją, przesyłanie do uczestnika informacji o przyszłych imprezach 
sportowo - rekreacyjnych, w celach statystycznych i marketingowych przez Administratora 
danych osobowych, czyli Stowarzyszenia „Energiczna Zmiana”.

- Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na stronie: 
http://wybiegajzycie.pl/list
aktualnej listy uczestników zawierającej imię, nazwisko oraz wybrany dystans.

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,

http://wybiegajzycie.pl/list
http://www.wybiegajzycie.pl/


materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych, w tym udostępnionych na stronie 
facebookowej wydarzenia przez uczestnika przedstawiających uczestników biegu.
Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach
typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.

- Uczestnik wyraża zgodę na kontakt z organizatorem poprzez drogę mailową oraz 
telefoniczną pod podane w formularzu zgłoszeniowym dane.

- Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i rezygnacji z otrzymywania dalszych 
wiadomości e-mail od organizatora poprzez wysłanie wiadomości o treści:

„Rezygnuję z otrzymywania dalszych wiadomości” 
na adres mailowy: 

energicznazmiana@gmail.com

- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

- Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu
decyzją Organizatora.

- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

- We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu 
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

10. Kontakt:
Martyna Wiśniewska – tel.: 737 454 574
E-mail: energicznazmiana@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 uchylenie dyrektywy 
95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Energiczna Zmiana” z siedzibą 
przy Alei Armii Krajowej 80/76 w Częstochowie zwane dalej „Administratorem”.
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2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
u Administratora, można kierować na adres: energicznazmiana@gmail.com
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu wykonania czynności związanych 
z organizacją V edycji biegu charytatywnego „Wybiegaj życie!” (zwane dalej „biegiem”) 
oraz w celach statystycznych i marketingowych.
4. Wizerunek uczestnika przetwarzany jest w celu dokumentowania oraz promowania biegu. 
Administrator może rozpowszechniać dane w celach informacyjnych poprzez udostępnienie 
wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w związku z prowadzoną 
działalnością.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, według zasad określonych w RODO.
6. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w biegu.
8. Administrator, może samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, dokonać zmian i 
modyfikacji wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego 
obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na 
wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i 
modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach 
określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania uczestników 
projektu.
9. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Administratora wizerunku, 
Administrator może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie 
udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku.
10. Odbiorcą danych osobowych w postaci wizerunku są media zewnętrzne 
(Internet, prasa, radio, telewizja i inne) oraz w media wewnętrzne Administratora.
11. Mają Państwo prawo do zażądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia 
danych.
12. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.
13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa.
14. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy 
są do tego upoważnieni na podstawie przepisów prawa oraz umowy powierzenia danych.
15. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcom do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.
16. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji  będących wynikiem profilowania.  Profilowanie
oznacza  dowolną  formę  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  osobowych,  które
polega  na  wykorzystaniu  danych  osobowych do oceny  niektórych  czynników osobowych
osoby fizycznej,  w szczególności  do analizy  lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej
osoby fizycznej, jej sytuacji  ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,  zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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