Regulamin
I. ORGANIZATOR
1. Stowarzyszenie „DAĆ SIEBIE INNYM” – Janusz Bukowski.
II. PARTNER STATEGICZNY
1. PGE Narodowy
III. PARTNERZY ORGANIZACYJNI
2. Narodowe Centrum Krwi
3. Fundacja Action-Life
IV.CEL
1.
2.
3.
4.

Propagowanie krwiodawstwa.
Zwrócenie uwagi na potrzebę oddawania krwi przez społeczeństwo.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
V.TERMIN I MIEJSCE

1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2019 roku.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 16:00.
3. Start i meta biegu będzie usytuowana w okolicy bramy numer 2 na PGE
Narodowym.
4. Wydarzenie ma charakter happeningu. Uczestnicy pokonać mogą dystans od
1km do 5km (minimalny dystans to 1, maksymalny 5 okrążeń wokół PGE
Narodowego)
VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W wydarzeniu udział może wziąć każdy kto dokona rejestracji poprzez system
zgłoszeń na stronie datasport.pl
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą
prawnego opiekuna.
3. Uwaga! Limit uczestników wydarzenia wynosi: 500 osób. Organizator
zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. Pierwszych 250 osób, które zarejestruje się do udziału w wydarzeniu otrzyma
pamiątkowy medal przygotowany przez Mennicę Polską oraz numer startowy.
5. Numery startowe wydawane będą w godzinach 14:30-15:30 w biurze
zawodów na stadionie PGE Narodowy.
6. Po godzinie 15:30 nastąpi przekazanie numerów startowych dla kolejnych
osób znajdujących się na liście startowej.
7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem
weryfikacji danych osobowych.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wydarzenia będzie własnoręczne
podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu,
które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
9. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania udziału w wydarzeniu są
ostateczne i niezmienne.

10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC i NNW.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia na wydarzenie będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej datasport.pl. Zgłoszenie powinno zawierać
następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, adres e-mail.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 28 maja 2019 do 18 czerwca 2019
roku lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
3. Osoby niepełnoletnie aby wziąć udział w wydarzeniu, muszą posiadać
pisemną zgodę prawnego opiekuna.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe, będą przetwarzane
przez organizatora wydarzenia, Stowarzyszenie „DAĆ SIEBIE INNYM”, z
siedzibą w Warszawie przy ul. Synów Pułku 12 m 66, która zwana jest dalej
„Administratorem”.
2. Podane przez Panią/Pana (zwanych dalej „Uczestnikiem”) dane, będą
przechowywane w bazie Administratora oraz przetwarzane dla celów
organizacji wydarzenia oraz kolejnych jego edycji.
3. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba, która wyraża chęć udziału w
organizowanym biegu; zarejestrowała się do udziału;
4. Przystępując do rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Administratora, w rozumieniu Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz na
warunkach podanych w niniejszej polityce.
5. Proces rejestracji wiąże się z przekazaniem Administratorowi podstawowych
danych osobowych Uczestnika, które z kolei będą przetwarzane w zakresie
niezbędnym do organizacji wydarzenia. Dodatkowo:
- Niektóre, podane przez Uczestnika, dane będą publikowane na listach
startowych.
6. Podanie przez Uczestnika wydarzenia danych wymienionych w niniejszej
polityce jest dobrowolne, ale niezbędne do:
- Udziału w biegu,
- Przeprowadzenia procesu rejestracji do biegu, w tym automatycznego
nadania numeru startowego Uczestnika biegu,
- Sprawnej realizacji oraz obsługi biegu,
- Celów archiwalnych.
Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz
statystycznym.
Brak podania wymienionych danych, uniemożliwia Uczestnikowi wzięcie
udziału w organizowanym biegu.
7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), a ich zbieranie
i przetwarzanie odbędzie się wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia
rejestracji i realizacji wydarzenia.
8. Uczestnik wyraża zgodę na komunikację elektroniczną w celach
marketingowych, na wskazany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty

elektronicznej, która może zawierać:
- Informacje nt. wydarzenia oraz jego organizacji,
- Informacji nt. kolejnych edycji wydarzenia,
- Produktach i usługach oferowanych Uczestnikom wydarzenia przez
organizatora, partnerów i sponsorów.
Za w/w zgody Uczestnika na przetwarzanie i przesyłanie, uważa się
zaznaczenie odpowiednich pól, w trakcie rejestracji, przez Uczestnika.
9. Administrator może przetwarzać i przesyłać do Uczestnika inne informacje
drogą elektroniczną, wynikające z procesu rejestracji i udziału w biegu (np.
informacje o nadanym numerze startowym), zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
10. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- poprawiania swoich danych,
- usuwania swoich danych, przy czym żądanie usunięcie złożone przed datą
organizacji biegu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w biegu,
- przenoszenia swoich danych,
- wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych, w każdym czasie,
jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Uczestnika biegu, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie
danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje niniejszy regulamin, a udział
w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Organizator zapewnia depozyt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania
przyczyn.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Organizatora.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

