Regulamin
XIII Charytatywny Bieg z Maltańskim Światełkiem
19.01.2019 r.
dystans ok. 5,5 km (wokół Jeziora Maltańskiego)
I. Cel i misja:
- ochrona i promocja zdrowia (w szczególności w obszarze onkologii, psychoonkologii, immunologii,
psychoterapii, rehabilitacji, kosmetologii i dietetyki), w tym działalność lecznicza w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań oraz wspomaganie współpracy badawczorozwojowej w ochronie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w kraju i za granicą;
- propagowanie idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego;
- wsparcie osób chorych, szczególnie dzieci i ich rodzin, które wymagają szczególnej opieki i
pomocy w przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu, ale także pomoc materialna i finansowa
dla tych osób, które znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności
podopiecznych Fundacji Dar Szpiku oraz Fundacji Otulina.
Motto: "Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem
gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).
II. Organizator Biegu.
Stowarzyszenie KS Akademia Młodych Olimpijczyków z siedzibą w Poznaniu REGON:365512875,
NIP:7822624919 oraz WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (P. Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod
adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 NIP:7821373697 właściciel
portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL).
Patronat Honorowy: prof. Dariusz Iżycki, Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Partner Główny: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Oficjalna strona: www.wszystkoobieganiu.pl
kontakt: info@wszystkoobieganiu.pl
III. Termin i miejsce.
1. Bieg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2019 r. (sobota) na trasie dookoła Jeziora Maltańskiego.
2. Start/Meta Biegu na pozbruku przy hangarach Toru Regatowego Malta o godzinie 17.00.
Zbiórka zawodników na starcie do godziny 16.50.
3. Biuro Biegu mieści się w Biurze pod trybunami (przy hangarach) przy Jeziorze Maltańskim,
(dojazd od ul. Krańcowej, kierunek Nowe ZOO).
4. Bieg ma charakter towarzyski i nie ma klasyfikacji oraz pomiaru czasu.
IV. Uczestnictwo.
1. W Biegu prawo udziału mają osoby, które w 2019 roku ukończą 14 lat. Osoby niepełnoletnie
muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Biegu. Upoważnienie jest do
pobrania na stronie www.wszystkoobieganiu.pl oraz w wydarzeniu na facebooku. Upoważnienie
należy przedłożyć w Biurze Biegu podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego.
2. Wszyscy biegacze muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu w dniu 19.01.2019 r.
3. W [pmieszczeniu Biura Biegu będzie znajdować się depozyt.
4. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

5. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
6. Limit uczestników wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu
uczestników.
7. Każdy, kto ukończy Bieg zgodnie z Regulaminem, otrzyma pamiątkowy medal-cegiełkę.
V. Zgłoszenia do Biegu.
1. Zgłoszenie do Biegu będzie przyjmowane poprzez wypełnienie formularza elektronicznego
do dnia 15.01.2019 r. lub do wyczerpania limitu uczestników. Opłata startowa-cegiełka w
wysokości minimum 35 zł, płatna poprzez formularz elektroniczny zapisów.
Dochód z opłat startowych zostanie przekazany na pomoc podopiecznym Fundacji Dar Szpiku im.
Anny Wierskiej oraz Fundacji Otulina.
Dziękujemy!
2. Zgłoszenie do Biegu będzie możliwe w Biurze Biegu w dniu 19.01.2019 r. pod warunkiem, że
wcześniej nie zostanie wyczerpany limit uczestników.
3. Osoba zgłoszona do Biegu uznaje, że zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
Organizatora.
4. Weryfikacja uczestników w Biurze Biegu w dniu 19.01.2018 r. (sobota) w godz. 15.45 –
16.45.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Uczestników Biegu obowiązuje strój sportowy oraz symboliczne światełko (latarka, czołówka
itp.). Nie wolno biec z otwartym ogniem ani jakimkolwiek urządzeniem zagrażającym
bezpieczeństwu.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
VII. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych są Stowarzyszenie KS Akademia Młodych Olimpijczyków z
siedzibą w Poznaniu REGON:365512875, NIP:7822624919 oraz WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (P.
Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań,
REGON: 630923330 NIP:7821373697 właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL).
2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne
dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu.
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 informacjach
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Biegu i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
2. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza
wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora na adres mailowy:
info@wszystkoobieganiu.pl i po otrzymaniu maila potwierdzającego otrzymanie wycofania zgody.
3. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w
formie fotografii, zapisu elektronicznego, wideo swojego wizerunku. Uczestnik udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich
polach eksploatacji.

