Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu Charytatywnego

„Wirtualny bieg z sercem po serce”,
zwanego dalej Biegiem.
1. Cele imprezy:
a)Pomoc w zebraniu funduszy na operację serduszka Antka Trębińskiego i Kasi Jędrasiak.
b) Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.
c)Integracja środowiska biegowego.
2. Organizator:
a) Przyjaciele Antosia i Kasi dalej zwani organizatorem.
2a Współorganizator
a) TIME4s Radosław SEKIETA
3.Termin i miejsce:
a) „Wirtualny bieg z sercem po serce” trwa przez 5 pełnych dni, tj. 08-12.03.2019 r.
b) Bieg może odbywać się w dowolnym miejscu na świecie.
4.Trasa i dystans:
a) Trasa wyznaczona jest indywidualnie przez każdego uczestnika.
b) Zawodników nie obowiązuje limit czasu.
c) Każdy zawodnik musi w określonym wyżej czasie przebiec trasę o długości nie krótszej
niż 5 km.
5.Zgłoszenia:
a) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez rejestrację na stronie www.time4s.pl
(zakładka zapisy) w dniach 27.02-05.03.2019 r. od godziny 21:00
b) Obowiązuje limit 1000 zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia
tej liczby. Za osobę zapisaną uważa się osobę, która poprawnie wypełniła formularz i
dokonała opłaty startowej na konto:
05 1140 2004 0000 3802 7585 3040
TIME4S Radosław Sekieta
93-547 Łódź, ul. Ciasna 4 m.1
Z dopiskiem w tytule „Wirtualny bieg z sercem po serce”
oraz podanie Imienia i Nazwiska.
O kolejności zapisów potwierdzających udział w zawodach decyduje kolejność dokonania
opłaty startowej (data wpływu na konto organizatora). Osoby, które wpłacą wpisowe po
wyczerpaniu się miejsc dostaną jego zwrot na konto. O braku wolnych miejsc organizator
poinformuje na stronie wydarzenia.
d) Opłata startowa wynosi 30 zł (bądż więcej). Należy ją uiścić nie później niż do dwóch
dni (liczy się również weekend) po zapisaniu się na bieg. Jeśli do tego czasu nie wpłyną
środki, osoba zostanie usunięta z listy.
Przykład: Zapisując się w piątek musisz dokonad płatność w takim czasie, by była
ona widoczna na koncie współorganizatora już we wtorek rano, przed pierwszym
księgowaniem!
e) Opłata za każdego uczestnika musi być wykonana w osobnym przelewie.

6. Pomiar czasu:
a) Organizator nie zapewnia pomiaru czasu. Każdy zawodnik może wykorzystać dowolne
urządzenie pomiarowe i/lub aplikację niezbędną do jego określenia.
7. Klasyfikacje i nagrody:
a) Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma na wskazany przez siebie adres
pamiątkowy medal. Zostanie on wysłany nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od
dnia zakooczenia całego biegu.
b) Aby otrzymać medal należy przesłać zdjęcie na adres: zsercemposerce@gmail.com
screen potwierdzający pokonany dystans. Należy to zrobid najpóźniej do 13.03.2019 r.,
po tym terminie organizator nie gwarantuje otrzymania medalu.
c) Organizator w dniu 14.03.2019 r. rozlosuje wśród zawodników 3 nagrody rzeczowe.
d) Nie będzie prowadzona klasyfikacja open biegu.
8. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:
zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
a) Administratorem danych osobowych jest TIME4S Radosław Sekieta 93-547 Łódź,
ul. Ciasna 4 m.1 prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem;
b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Wirtualnego
biegu z sercem po serce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
c) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
d) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
e) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
f) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek
niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. biegu;
9.Postanowienia końcowe:
a) Wpisowe pokrywa VAT 8%, podatek dochodowy 18% , koszt medali oraz ich wysyłkę
(ok.7zł). Reszta wpisowego dzielona jest po równo i przekazana na konta fundacji
odpowiednio Antka Trębińskiego i Kasi Jędrasiak. Organizatorzy nie zarabiają na
organizacji biegu.
b) Koszty uczestnictwa pokrywa zawodnik.
c) Zawodnik może pokonać trasę biegiem, spacerem, na rowerze lub NW. W sytuacji, gdy
porusza się na wózku, organizator przewiduje również taką możliwość.
d) Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń.
e) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwośd odniesienia obrażeo ciała i urazów fizycznych.
f) Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin,
a zapisanie się na bieg jest równoznaczne z jego akceptacją.
.
g) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podawania przyczyn.

h) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ostateczna
wersja będzie dostępna na stronie www.time4s.pl w dniach, w których będzie odbywał się
bieg.
i) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
j) We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy biegu, którym
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

