
Regulamin
XV Charytatywny Bieg z Maltańskim Światełkiem

DATA: 23 - 24.01.2021 r.
DYSTANS: 5 km

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 badawczo-
rozwojowej 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,
- każdy uczestnik, który dokona rejestracji na Bieg, otrzyma pamiątkowy Medal-Cegiełkę. 

Tegoroczne motto: "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu."
Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę" 

II. Organizator Biegu.
Stowarzyszenie KS Akademia Młodych Olimpijczyków z siedzibą w Poznaniu REGON:365512875, 
NIP:7822624919 
Oficjalna strona: www.wszystkoobieganiu.pl 
kontakt: info@wszystkoobieganiu.pl

III. Termin i miejsce.
1. Bieg odbędzie się w dniach 23 i 24 stycznia 2021 r. w edycji wirtualnej. 
2. Bieg ma charakter towarzyski i nie ma klasyfikacji oraz pomiaru czasu.

IV. Uczestnictwo.
1. W Biegu prawo udziału mają osoby, które w 2021 roku ukończą 14 lat. Osoby niepełnoletnie 
muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Biegu.
2. Wszyscy biegacze muszą zostać zweryfikowani do dnia 20.01.2021 r.
3. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
5. Limit uczestników wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu 
uczestników.
6. Każdy uczestnik, który dokona rejestracji na Bieg, otrzyma pamiątkowy Medal-Cegiełkę. 
UWAGA! Prosimy o podanie przy rejestracji dokładnego adresu, na który należy wysłać 
przesyłkę!
7. Uczestników Biegu obowiązuje strój sportowy oraz symboliczne światełko (latarka, czołówka
itp.). 
8.Uczestnik dokonując zgłoszenia elektronicznego i zaakceptowania niniejszego Regulaminu 
zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu oraz że będzie stosował się
do bieżących zarządzeń i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
dotyczącego bezpieczeństwa i profilaktyki związanych z pandemią zawartych na oficjalnej stronie 



rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje 
to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat 
Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO. 

V. Zgłoszenia do Biegu.
Zgłoszenie do Biegu będzie przyjmowane poprzez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 
20.01.2021 r. lub do wyczerpania limitu uczestników. Opłata startowa-cegiełka w wysokości 30 zł, 
płatna poprzez formularz elektroniczny zapisów.

W porozumieniu z Fundacją SięPomaga na początku stycznia 2021 r. podamy szczegóły dotyczące 
osoby, która będzie beneficjentem naszego Biegu. Pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio na 
jej konto zbiórki (zweryfikowanej przez Fundację SięPomaga). 

VI. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie KS Akademia Młodych Olimpijczyków z 
siedzibą w Poznaniu REGON:365512875, NIP:7822624919.
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.



VII. Postanowienia końcowe.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
2. Wypełnieni 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.


