Poznański Bieg Niepodległości “Kocham Polskę”
edycja wirtualna
11 – 20 listopada 2022 roku
1. Cele imprezy:
- uczczenie Święta Niepodległości,
- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej oraz elementu zdrowego
stylu życia,
- popularyzacja spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz na łonie natury,
- promocja walorów krajobrazowych i przyrodniczych Polski.

2. Organizatorzy:
- stowarzyszenie “Biegiemwlas”,
- grupa biegi.wlkp.

3. Miejsce i termin zawodów:
- miejsce zawodów: cała Polska, dowolne lokalizacje ze szczególnym uwzględnieniem
miejsc cennych przyrodniczo (Parki Narodowe, Arboreta, Parki Krajobrazowe itp.),
- termin biegu: od 11 listopada 00:01 do 20 listopada 23:59.

4. Zasady uczestnictwa:
- w biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 15 roku życia. Osoby w
wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) po wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego wysyłają drogą mailową zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL,
- ze względu na ogólnopolski charakter edycji nie przewidziano limitu uczestników,
- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie,
- każdy uczestnik edycji wirtualnej biegu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej,
opisanej w punkcie 6 regulaminu,
- w formularzu zgłoszeniowym zawodnik zobowiązany jest do podania adresu
korespondencyjnego, na który wysłany zostanie pakiet uczestnika (organizator nie ponosi
odpowiedzialności za błędnie podany adres do wysyłki),
- uczestnik zgłaszając się na bieg akceptuje regulamin imprezy i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.

5. Pakiet uczestnika:
- każdy biegacz biorący udział w edycji wirtualnej biegu w ramach pakietu otrzyma:
* metalowy medal z kolorowym motywem Biegu Niepodległości
* pamiątkowy numer startowy
* organizator gwarantuje wysyłkę pakietu na koszt organizatora na terenie Polski
przesyłką poleconą, (osoby spoza kraju prosimy o kontakt mailowy:biegiwlkp@gmail.com),
realizacja wysyłek: 25.11 – 30.11 2022 r.

6. Zasady finansowania:
-

opłatę startową należy uiścić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (uczestnik
zostanie automatycznie przekierowany do serwisu płatności przelewy24.pl),

-

wysokość opłaty za pakiet uczestnika jest zależna od terminu jej uiszczenia:
PAKIET PODSTAWOWY
* 39 zł do 10 listopada
* 45 zł od 11 listopada do 20 listopada
PAKIET Z CHUSTĄ WIELOFUNKCYJNĄ „KOCHAM POLSKĘ”
* 55 zł do 10 listopada
* 60 zł od 11 listopada do 20 listopada

-

zapisy trwają do końca trwania edycji wirtualnej (20 listopada)

-

opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

7. Przepisanie pakietu na innego uczestnika:
- pakiety można przepisywać drogą mailową do dnia 20 listopada,
- przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób:
* osoba, na którą ma być przepisany pakiet, wypełnia formularz zgłoszeniowy
i wyłącza go po przekierowaniu na stronę banku - wtedy dane znajdą się w naszym
systemie,
* uczestnik, który oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: biegiwlkp@gmail.com
z imieniem i nazwiskiem osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Osoba, na którą pakiet
został przepisany otrzyma potwierdzenie mailowe zapisu i będzie widoczna na liście
startowej.

8. Trasa i dystanse biegu:
- trasa biegu/marszu jest ustalana samodzielnie przez każdego z uczestników edycji
wirtualnej ze szczególnym naciskiem na miejsca cenne przyrodniczo, takie jak: Parki
Narodowe i Krajobrazowe, Arboreta itp.
- przewidziane są dwa dystanse: 5 km oraz 10 km, dystans można pokonać biegiem lub
marszem, nie przewidziano limitu czasu.

9. Warunki klasyfikacji:
- zapisanie się przez formularz dostępny na stronie oraz opłacenie opłaty startowej,
- ukończenie biegu/marszu na dystansie 5 km lub 10 km,
- zarejestrowanie aktywności przy pomocy zegarka/aplikacji oraz wprowadzenie jej do
systemu wyników przez panel zawodnika (dane do logowania zostaną przesłane po
rejestracji),
- przesłanie w terminie do 18 listopada (23:59) potwierdzenia aktywności.

10.

Harmonogram edycji wirtualnej:

- 11 listopada 2021, 00:01 - start edycji wirtualnej,
- 20 listopada 2021, 23:59 - zakończenie edycji wirtualnej, zamknięcie formularza zgłoszeń
- 11 - 20 listopada 2021 - czas na dokonanie aktywności oraz na przesłanie zapisów
z aplikacji dokumentujących ukończenie dystansu 5 km lub 10 km,
- 22 listopada 2021- publikacja ostatecznych wyników rywalizacji na stronie,
- Od 25 do 30 listopada 2021 r. - wysyłka pamiątkowych medali oraz nr startowych drogą
pocztową (według kolejności zgłoszeń).

11. Nagrody i klasyfikacje:
- ze względu na wirtualny charakter imprezy oraz indywidualne zróżnicowanie tras,
nie będą przeprowadzane dekoracje w poszczególnych kategoriach,
- po zakończeniu rywalizacji dostępna będzie natomiast klasyfikacja uwzględniająca
przesłane czasy,
- wyniki będą dostępne na stronie www.plustiming.pl/wyniki z podziałem na kategorie
wiekowe.

12.

Postanowienia dodatkowe:

- zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność, znając stan swojego zdrowia
i wobec

braku

przeciwwskazań

do

udziału

w

tego

typu

aktywności(bieg/marsz

długodystansowy),
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z
udziału w zawodach i/lub przebiegu trasy (upadki, uderzenia o drzewa, gałęzie).

13.

Dane osobowe:

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie: a) podanie adresu e-mail
Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego, b) własnoręczne
podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas
weryfikacji Uczestnika, c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie
Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i
czasowo,

nieodpłatnej

licencji

na

wykorzystywanie

utrwalonego

wizerunku

na

następujących polach eksploatacji: - utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną
techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, - wprowadzenie do pamięci
komputera i do sieci multimedialnej, - zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, - zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach
internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowy.

14.

Ochrona danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych jest firma Marcin Stachowiak ad+, 62-040
Puszczykowo, ul. Nadwarciańska 42 NIP:783-167-10-54. - właściciel marki biegi.wlkp b)
Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród. c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1– 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami
prawa, niniejszym Regulaminem. d) Administrator danych osobowych nie przekazuje
danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie
będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. e) Podstawę
przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6
ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu
stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –
dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. f)
Uczestnikom przysługują prawa do a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak
udział w Biegu. g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. h) Przetwarzanie danych, o
których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje –
w każdy sposób w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma
również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą
klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu. i) Podanie danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

