
Regulamin 
I Biegu Targowego o Puchar FIT EXPO 

 

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia I Biegu Targowego o Puchar FIT EXPO  
oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.  

 
 

I. ORGANIZATOR  
 

1. Organizator Główny: Pan Przemysław Walewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
Przemysław Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 
Poznań, REGON: 630923330 NIP: 7821373697 prowadzący portal WSZYSTKOOBIEGANIU.PL – 
Organizator Biegu po schodach Collegium Altum. 

2. Współorganizatorzy:  

 Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  60-734 Poznań, ul. 
Głogowska 14, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, NIP 777-00-
00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN, 

 APS Agency sp.k. z siedzibą w Poznaniu, 61-751 Poznań, ul. Bóżnicza 15/18, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000708400, NIP: 783-17-69-652 . 
 

II. CELE I ZAŁOŻENIA 
 
1. Upowszechnienie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  
2. Promocja Poznania jako miasta targowego.  
3. Popularyzacja biegania.  
4. Promocja Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz wydarzenia FIT EXPO. 

 
III. TERMIN I MIEJSCE 

 
1. Bieg odbędzie się dnia 26 maja (sobota) 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu. 
2. Start Biegu o godz. 11:00.  
3. Bieg odbywa się ze startu wspólnego. 
4. Bieg będzie polegał na przebiegnięciu trzech pętli w terenie otwartym oraz w halach targowych 

MTP. Długość jednej pętli ok. 1,5 km – cały dystans Biegu ok. 4,5 km. 
5. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu na terenie MTP. 
6. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą elektronicznych chipów.  
7. Limit czasu na pokonanie dystansu biegu wynosi 1 godzinę. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 

biegu we wskazanym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.  
8. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z 

przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje 
dyskwalifikację Uczestnika. 

 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

https://mapa.targeo.pl/630923330/regon/firma
https://mapa.targeo.pl/7821373697/nip/firma


 
1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła 16 lat. Osoby 

niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od prawnego opiekuna.  
2. Limit uczestników biegu wynosi 300 osób („Limit”). W przypadku dużego zainteresowania 

Biegiem, Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia Limitu („Zmiana Limitu”). O Zmianie 
Limitu Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo, na adres wskazany w zgłoszeniu.   
Po wyczerpaniu Limitu lub zmienionego Limitu, zgodnie z ust. 2 powyżej,  zgłoszenia nie będą 
przyjmowane. O udziale w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej.  

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które 
będzie się mieścić w Holu Wschodnim MTP od strony ul. Głogowskiej (Mostu Dworcowego) 
(„Biuro Zawodów”). 

4. Biuro Zawodów czynne jest: 
a) w piątek 25.05.2018 r. w godzinach 16.00 – 19.00 
b) w sobotę (dzień zawodów) 26.05.2018 r. w godzinach 8.00 - 10.20. 

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (taki jak: dowód 
osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji tożsamości oraz wieku. W przypadku 
okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo 
odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w Biegu. Zalecane jest posiadanie zaświadczenia 
lekarskiego dopuszczającego do startu w Biegu. 

6. Podczas weryfikacji Uczestnika otrzymają: 
a) numer startowy wraz z czterema agrafkami, 
b) voucher na posiłek regeneracyjny w Restauracji Garden City, na terenie MTP. 
c) upominki od sponsorów, 
d) w przypadku opłaty startowej „opcja z koszulką” - koszulkę.  

7. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie:  
a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia przekazania informacji o 

Zmianie Limitu,  
b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w 

Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika, 
 

c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
Uczestnika 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, 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, 

 zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i 
bilbordach, portalach społecznościowych  

 emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Wzór formularza zgody stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 
Powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu. 

 
8. Depozyt znajdować się będzie na terenie MTP w oznaczonym przez organizatora miejscu na 



mapie. 
9. Decyzje służby medycznej i porządkowej co do kontynuowania biegu są ostateczne i 

niezmienne. 
 

 
 

V. ZGŁOSZENIA 
 

1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na 
www.wszystkoobieganiu.pl i www.mtp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane 
dane.  

2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 22.05.2018 r.  
3. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Biegu.  
 

 
VI. OPŁATA STARTOWA 

 
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi: 

a) I termin zapisów do 01 .04.2018 r.  

 opcja bez koszulki: 27 zł, 

 opcja z koszulką: 37 zł. 
b) II termin zapisów od 01.04.2018 r.  

 opcja bez koszulki 32 zł, 

 opcja z koszulką: 42 zł.  
2. Płatność odbywa się przez elektroniczny system przelewów. 
3. Na liście startowej pojawią się nazwiska osób, które dokonały pełnego zgłoszenia wraz z 

dokonaniem opłaty  startowej.  
4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia numeru 

startowego na inną osobę do dnia 10.05.2018 r.  
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje: 

a) numer startowy wraz z czterema agrafkami, 
b) medal pamiątkowy, 
c) wodę, 
d) voucher na posiłek regeneracyjny w Restauracji Garden City, na terenie MTP. 
e) upominki od sponsorów, 
f) elektroniczny pomiar czasu, 
g) zabezpieczenie medyczne, 
h) w przypadku opłaty startowej „opcja z koszulką”  - koszulkę.  

6. Zakup startu w biegu oznacza także darmową wejściówkę na Targi Fit Expo dla uczestnika biegu 
oraz osoby towarzyszącej. 

 
 

VII. KLASYFIKACJA 
 

Generalna kobiet i mężczyzn wg czasu netto.  
 
VIII. NAGRODY 

http://www.wszystkoobieganiu.pl/


 
1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz 

nagrody rzeczowe.  
2. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe klasyfikacje, ale nie później niż do dnia 

30.04.2018 r.  
 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Pan Przemysław Walewski prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą Przemysław Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. 
Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 NIP: 7821373697. 

2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 
niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru 
nagród. 

3. 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. 

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu. 

 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszystkich uczestników I Biegu Targowego o Puchar FIT EXPO obowiązuje niniejszy Regulamin. 

https://mapa.targeo.pl/630923330/regon/firma
https://mapa.targeo.pl/7821373697/nip/firma


2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 
3. Organizator zapewnia dostęp do depozytu. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
5. Wszelkie pytania w sprawie treści i poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu proszę 

kierować na adres mailowy: p.walewski@arfmedia.pl  
6. W przypadku Zmiany Limitu Uczestnik Biegu może zrezygnować z udziału w Biegu za zwrotem 

wpłaconej opłaty startowej. O rezygnacji z Biegu z uwagi na Zmianę Limitu Uczestnik Biegu 
zobowiązany jest powiadomić Organizatora na adres mailowy …… w terminie 5 dni od dnia 
powiadomienia o Zmianie Limitu. Zwrot wpłaconej opłaty startowej nastąpi w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania informacji o rezygnacji z udziału w Biegu.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu I Biegu Targowego o Puchar FIT EXPO 
 
 

WZÓR FORMULARZA ZGODY WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA  
I BIEGU TARGOWEGO O PUCHAR FIT EXPOT 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii 
lub zapisu video oraz udzielam 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, 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, 

 zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 
portalach społecznościowych  

 emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.  
 
 
 

____________________ 
data i podpis Uczestnika  


