i

u l. Ślężna 1 1 4s/1 , 53-111 W rocław

F

t e l./f a x +48 71 712 77 33

NA RATUNEK

e -m a il: fundacja@ naratunek.org

U

N

D

A

C

J

A

DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

NIP: 897-14-01-390, KRS: 0000086210

REGULAMIN
SZTAFETA MARATOŃSKA - BIEG PO NADZIEJĘ
Wrocław, 9 września 2018 r.
I. CEL
Zbiórka pieniędzy dla podopiecznych Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” leczonych
w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” - Klinika Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zebrane środki
w całości zostaną przekazane na zakup kosztownych leków ratujących życie, zabiegi medyczne,
rehabilitację, sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

II. PATRONAT
Sztafeta Maratońska - Bieg po nadzieję objęta jest honorowym patronatem Parlamentarnego Zespołu ds.
Dzieci.

III. ORGANIZATOR
1.
2.
3.

Sztafeta Maratońska - Bieg po nadzieję jest organizowana w ramach 36. PKO Wrocław Maratonu.
Maraton jest imprezą organizowaną przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, PL 51-612
Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Bezpośrednim organizatorem Sztafety Maratońskiej - Bieg po nadzieję jest Fundacja „Na
ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, PL 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 114s/1.

IV. TERMIN
1. 9 września 2018 r. start pierwszego uczestnika sztafety o godz. 9.20 - Stadion Olimpijski,
przybiegnięcie ostatniego zawodnika sztafety na metę około godz. 14.00 - Stadion Olimpijski.
2. Zawodnicy sztafety maratońskiej „Bieg po nadzieję” będą zobligowani do oczekiwania
w wyznaczonych miejscach na trasie na przybycie poprzedzających go członków sztafety.

V. TRASA
1.

2.
3.

Uczestnicy sztafety pobiegną na trasie 36. PKO Wrocław Maratonu. Każdy z członków sztafety
będzie miał do pokonania w formie marszobiegu dystans minimum 1 kilometra. Zawodnik może
pokonać dystans dłuższy niż 1 kilometr.
Cała trasa będzie podzielona na 42 odcinki, oznakowane tablicami co 1 kilometr.
Organizatorzy sztafety i maratonu dopuszczają możliwość udziału w sztafecie grupy większej niż 42
osoby.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Uczestnikiem sztafety może zostać każda osoba, która:
a. 9 września 2018 r. będzie miała ukończone 18 lat,
b. Zgłoszenie udziału w Sztafecie Maratońskiej - Bieg po nadzieję, stanowi potwierdzenie
zapoznania się zawodników z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej oraz w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez
organizatora na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących organizowanych
obecnie i w przyszłości zawodów sportowych przez Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową”. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte są w załączniku nr 1,
w którym jednocześnie uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu wzięcie udziału
w maratonie,
c. wpłaci opłatę startową (darowiznę) w wysokości minimum 100 zł (słownie: sto złotych)
w terminie do 1 września 2018 r. na konto: Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą
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nowotworową”. Numer konta: 97 1160 2202 0000 0000 9394 2103. W tytule przelewu prosimy
podać - Sztafeta Bieg po nadzieję - Imię i Nazwisko. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Aby dokonać zgłoszenia,
należy wypełnić
i zatwierdzić formularz dostępny
na
www.przyladeknadziei.pl lub www.wroclawmaraton.pl w zakładce Sztafeta charytatywna - Bieg po
nadzieję w terminie do 6 września 2018 r. do godz. 15.00.
2. Osoby, których zgłoszenia wpłyną po 1 września 2018 r. mogą nie otrzymać wszystkich
świadczeń przewidzianych dla uczestników biegu.
3. W dniach 3-7 września 2018 r. w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Fundacji „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową” przy ul. Ślęźnej 114s/1, 53-111 Wrocław, uczestnik/ osoba zgłaszająca się
jest zobowiązana:
a. podpisać wydruk z formularza zgłoszeniowego oraz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
b. odebrać koszulkę,
c. ustalić szczegóły dotyczące miejsca startu na trasie.
4. O kolejności zmian w sztafecie oraz miejscu biegu na trasie bezpośredni organizator sztafety
poinformuje zgłoszonych uczestników, kontaktując się z nimi telefonicznie lub e-mailowo.

VIII. INNE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Każdy z uczestników sztafety, we własnym zakresie w ustalonym z organizatorem, zgodnie z pkt. VII
ust. 4, czasie i miejscu, pojawia się na trasie i oczekuje na swojego poprzednika.
Zawodnicy biegnący w grupie zobowiązani są do dostosowania tempa biegu do aktualnie
najwolniejszego zawodnika w grupie.
Każdy uczestnik sztafety otrzyma pamiątkowy medal na mecie 36. PKO Wrocław Maratonu.
Organizatorzy planują wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników sztafety
maratońskiej - Bieg po nadzieję 9 września 2018 r. około godz. 14.40.
Zawodnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora 36. PKO
Wrocław Maratonu. Szczegóły polisy (ubezpieczyciel, numer polisy, gwarantowana suma
ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczeń) opublikowane zostaną na stronie internetowej
www.wroclawmaraton.pl w dziale Regulamin do 30 sierpnia 2018 r.
Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1

Wrocław,................... r.
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Załącznik nr 1 do regulaminu Sztafety maratońskiej - Bieg

po

nadzieję - OŚWIADCZENIE

Działając we własnym imieniu, Ja niżej podpisana/-y:
(Imię I Nazwisko)

spełniając warunki dotyczące dokonywania zgłoszeń oraz uczestnictwa w Sztafecie Maratońskiej - Bieg
po nadzieję, która odbędzie się w ramach 36. PKO Wrocław Maratonu, określonej w Rozdziale IV i V
Regulaminu tej imprezy, składam następujące oświadczenia:
1.
2.
3.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sztafety maratońskiej - Bieg po nadzieję oraz 36. PKO
Wrocław Maratonu i w pełni akceptuje ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że znajduje się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi
znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w Biegu po nadzieje.
Oświadczam, że biorę udział w sztafecie na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość
niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charaktem tej imprezy sportowej, które mogą polegać na utracie
zdrowia lub życia.

Jednocześnie:
1.

2.

jWyrażam zgodę /n ie wyrażam zgod\\* na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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/W E (zwanym dalej RODO) przez Organizatora Sztafety Maratońskiej - Bieg po
nadzieję tj. Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową w celach przesyłania informacji na temat
przyszłych imprez sportowych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie
i rozpowszechnianie przez Organizatora Sztafety Maratońskiej - Bieg po nadzieję tj. Fundację „Na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową” oraz 36. PKO Wrocław Maratonu tj. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny oraz udzielam nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie 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,
e.
zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach,
prezentacjach, bilbordach,
f.
emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
9- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub
współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji 36. PKO Wrocław Maratonu,
w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu, informacji o Sztafecie Maratońskiej - Bieg po nadzieję i 36. PKO Wrocław Maratonie oraz
przyszłych edycjach ww. imprez._____________
(Miejscowość)

(D D/M M /R RR R )

dnia

' niewłaściwe skreślić
(Podpis, zgodny ze wzorem widniejącym na dokumencie tożsamości)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO):
1.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja „Na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową’ , PL 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 114s/1 ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym
można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wskazany w pkt 1 powyżej
adres bądź na adres e-mail: fundacja@naratunek.org,

2.

Podane przez Pana/nią dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane na podstawie umowy darowizny
związanej z uczestnictwem w Sztafecie Bieg po nadzieję oraz w celach określonych w formularzu (załącznik nr 1) na podstawie
wyrażonej zgody obejmującej uczestnictwo w Sztafecie Bieg po nadzieję - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Pana/i dane
będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania
marketingowe w tym konkursy , w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków. ADO może przekazywać Pani/Pana dane
w szczególności następującym odbiorcom:
1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych, m.in. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław organizator 36. PKO Wrocław Maraton,
2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom,
internetowe, wolontariuszom, usługodawcom IT, fotografom.

podmiotom świadczącym usługi

3.

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień
wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy. Ma Pan/i
prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz ich usunięcia jak i wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa ( jedynie co do
danych, do których została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie),W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski
należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
na adres e-mail.
fundacia@naratunek.org

4.

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.

Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Sztafecie Maratońskiej - Bieg po nadzieję,
Pana/i dane nie będą podlegać profilowaniu.

6.

Pana/ni danych

ZAPOZNALEM/AM SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI

(podpis)
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