REGULAMIN WIRTUALNEJ IMPREZY
BIEGOWEJ „POLISH RUN”

1.

Organizator.
A. Województwa Polski Wschodniej zrzeszone w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli;
Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela, Tel: +32 2 738 02 20, e-mail: info@eastpoland.eu;
B. Ambasada RP w Królestwie Belgii, Rue Stevin 139, 1000 Bruksela, tel: +32 2 7804500, email: bebruamb2@msz.gov.pl;

2. Cel wydarzenia.
Celem wydarzenia jest aktywizacja społeczeństwa polonijnego oraz propagowanie zdrowego
i sportowego trybu życia. Dodatkowym celem imprezy promocja aktywności wykonywanej
indywidualnie w czasie pandemii.
3. Termin i miejsce




Zawodnik może odbyć bieg w dniach 10 - 20 lipca 2020 r.
Długość biegu wynosi 10 km
Zawodnik może dystans 10 km pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń
właściwego Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.



4. Limit czasu


Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

5. Uczestnictwo i zgłoszenia







W Biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu
ukończą 15 lat.
Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim
oraz z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego.
Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Zgłoszenia możliwe są od 10 czerwca do 20 lipca 2020 roku.
Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można
wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.

6. Zasady








Uczestnik rejestruje się do Biegu.
Każdy z uczestników Biegu ma do pokonania dystans 10 km. Wskazany dystans można
pokonać w dowolnym czasie w dniach 10 – 20 lipca 2020 r.
Dystans można pokonać na dwa sposoby:
 Biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 10 km,
 “Na raty”. Dystans 10 km rozkładając na dowolne 2 dni. Nie ma znaczenia ile km
uczestnik pokona danego dnia – ważne, aby suma 2 biegów dała łącznie dystans 10
km. 2 dni startowe muszą zawierać się w datach 10 – 20 lipca 2020 r.
Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną
trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z
widocznym dystansem i czasem.
Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez
Organizatora na stronie www.polishrun.eu. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu







oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym
dystansem i czasem.
Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik
przebiegnie np 11 km, w wynikach będzie widniał czas z 11 km, dlatego Uczestnik powinien
zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 10 km, jednocześnie pamiętając, że 10
km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.
Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie
www.polishrun.eu.

7. Klasyfikacja.
Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje z podziałem na
dystans pokonany w ciągu jednego biegu oraz w biegu “na raty”:
a. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
b. Klasyfikacje wiekowe:
i. K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 2002 – 1991)
ii. K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
iii. K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
iv. K-50, M-50 (rocznik 1970 – 1961)
v. K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
vi. K-70, M-70 (rocznik 1950 i starsi)
c. Klasyfikacja Najszybszych zawodników i zawodniczek – zgodnie z krajem
zamieszkania.
8. Nagrody.



9.

Szczegółowe informacje dotyczące nagród w poszczególnych kategoriach „Polish Run”
zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.polishrun.eu najpóźniej do 10 lipca
2020 r.
Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wirtualny medal oraz certyfikat/dyplom
ukończenia zawodów.

Postanowienia końcowe.









Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do
przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego
dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach,
rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby
niepełnosprawne poruszające się na wózkach.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z uczestnictwem w biegu;
Uczestnicy zawodów zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem
Organizatora w związku z zawodami z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy
umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które
może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez uczestnika;
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci;
Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia
takich szkód;











Organizatorzy nie odpowiadają za jakość lub właściwą realizację nagród ufundowanych przez
inne podmioty, występujące w charakterze partnerów / sponsorów wydarzenia;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia;
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących
Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a
także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość
ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie
jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami
opisanymi w niniejszym paragrafie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na
używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w
Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi;

10. Klauzula informacyjna RODO


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Regionalne Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli działające w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East
Poland House in Brussels), z siedzibą w Avenue de Tervueren 48 1040 Bruksela, Belgia, zrzeszającej
Województwa Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie w celu
związanym z organizacją wirtualnych zawodów sportowych Polish run. Kontakt z administratorem
danych osobowych jest możliwy pod adresem Info@eastpoland.eu
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-mail:
p.zywicki@warmia.mazury.pl


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
o wykonania umowy – czyli udziału w biegu
2. wykonania umowy – czyli udziału w biegu:
o uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników,
wydanie nagród itp.)
o publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
o dostarczania usług płatniczych
o przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych
przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli działające
w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej w Brukseli
o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
o kontaktu z zawodnikami
3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych sytuacji Biuro Regionalne Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli działające w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej w
Brukseli:
o prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

o kontaktu z zawodnikiem
o przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
4. na podstawie wyrażonej zgody:
o przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)


Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w biegu.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.


Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji sts-timing.pl oraz udziału w
biegach organizowanych przez Dom Polski Wschodniej, na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów
prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po
tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.


Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom
Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania
danych osobowych, w tym portalowi, na którym odbywa się rejestracja uczestników sts-timing.pl.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą
publikowane na stronie internetowej biegu.


Jakie prawa przysługują z tytułu przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich
usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, masz prawo do złożenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie twojej zgody – masz
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

