Regulamin VI-rtualnego Biegu Superbohaterów
I. Cel
1. Charytatywne wydarzenie sportowe - zbiórka pieniędzy na rehabilitacje dla Rozalii Tauba.
2. Promocja aktywności i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wejherowa.
3. Promocja Miasta Wejherowa.
Cały dochód (przychód pomniejszony o koszty organizacji) od wszystkich uczestników
zostanie przekazany na zbiórkę charytatywną dla Rozalii Tauba – Fundacja „Uśmiech
Dziecka” w Wejherowie, ul. Chopina 15, 84-200 Wejherowo
II. Organizator
Klub Sportowy MTB – Małe Trójmiasto Biega
ul. Strażacka 5/6
84-239 Bolszewo
III. Termin, miejsce i realizacja:
1. Termin: 6 czerwca 2021
2. Miejsce: wydarzenie wirtualne - dowolna trasa, dowolne miejsce, cały świat
3. Harmonogram:
10:30 Trening dla dzieci
10:40 Rozmowa z rodzicami Rozalki i Jacek Thiel – Wicestarosta Wejherowski
10:55 Prezentacja medalu
11:00 Wspólna rozgrzewka
11:05 Wspólny trening
11:30 Zakończenie
IV. Warunki uczestnictwa
1. W VI-irtualnym Biegu Superbohaterów mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń
wiekowych.
2. Dozwolone są wszystkie formy aktywności.
3. W VI-rtualnym Biegu Superbohaterów uczestniczyć mogą osoby, które poprawnie
wypełniły i złożyły formularz zgłoszeniowy oraz uiściły w terminie opłatę startową.
4. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia.
5. Podczas wykonywania aktywności należy stosować się do obowiązujących przepisów
sanitarnych i rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz zachowania szczególnych środków
ostrożności.
6. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej są traktowane jako przyjęcie warunków
niniejszego regulaminu oraz oświadczenie udziału na własną odpowiedzialność.
7. Nie zakłada się pomiaru ani limitu czasu.
8. Uczestnicy w dniach 5 - 6 czerwca 2021 roku udokumentują (bez obowiązku) swoją
aktywność poprzez zdjęcia lub krótki filmik (do 10 sek.) i podeślą na adres
wirtualnybs@gmail.com do 7 czerwca 2021 r.
9. Każdy uczestnik otrzymuje medal, który zostanie wysłany pocztą na wskazany przy
rejestracji adres, w terminie 30 dni po zakończeniu wydarzenia.
10. Za wysyłkę medali odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
11. Możliwa jest wysyłka kilku medali w jednej paczce, po wcześniejszym uzgodnieniu
z organizatorem.

V. Zapisy
1. Organizator zakłada limit uczestników: 700 osób
2. Zapisy na wydarzenie realizowane są wyłącznie poprzez internetowy system rejestracji Competit.
3. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania
opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc.
4. Aby zapisać się na bieg należy wypełnić elektroniczny formularz oraz dokonać wpłaty
wpisowego.
5. Zapisy elektroniczne przyjmowane będą od godziny 18:00 dnia 05.05.2021 do dnia
31.05.2021 do godziny 24:00 lub do wyczerpania pakietów.
6. Wpisowe wynosi:
- dzieci i młodzież do lat 18 - 15 zł
- dorośli – 30 zł
7. Płatności za opłaty startowe realizowane są poprzez płatności automatyczne, których
operatorem jest „przelewy24”.
8. Organizator nie wystawia faktur za opłaty startowe.
9. Opłatę należy zrealizować w terminie 5 dni od zgłoszenia, nie później niż do dnia
01.06.2021.
10. Organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie wezmą udziału w wydarzeniu.
11. Opłaty startowej nie można przenosić na innych uczestników.
12. Po dokonaniu opłaty uczestnikowi zostanie nadany numer startowy do samodzielnego
wydruku.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników VI-rtualnego Biegu Superbohaterów jest
Klub Sportowy Małe Trójmiasto Biega z siedzibą w Bolszewie (84-239) przy ul. Strażackiej
5/6.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i promocji
VI-rtualnego Biegu Superbohaterów, a także archiwizacji dokumentacji.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi
zawarcie umowy) oraz w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach
autorskich i prawach pokrewnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na upublicznienie
wizerunku, wyrażona przez dobrowolne przesłanie zdjęcia lub krótkiego filmiku, traktowane
jako wyraźne działanie potwierdzającego i przyzwalające na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty, z usług których Klub
Sportowy Małe Trójmiasto Biega korzysta w celu realizacji VI-rtualnego Biegu
Superbohaterów: główni sponsorzy, partnerzy, patroni medialni.
5. Dane osobowe uczestników będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi realizującemu
system zapisów. Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane
organizatorowi (Klub Sportowy MTB) na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem
realizującym zapisy, a organizatorem umowy o powierzenie danych osobowych.
6. Dane osobowe uczestników zostaną przekazane przez organizatora Starostwu Powiatowemu
w Wejherowie, w celu realizacji procesu wysyłki medali/pakietów startowych, na podstawie
zawartej umowy o powierzenie danych osobowych.
7. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres 5 lat, a w przypadku
upubliczniania wizerunku do czasu wycofania zgody.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania . W tym celu
proszony jest o kontakt przez adres e-mail: maletrojmiastobiega@gmail.com .
9. Uczestnik ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, na które
wyrażono zgodę oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
10. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt:
Małe Trójmiasto Biega, ul. Strażacka 5/6, 84-239 Bolszewo
e-mail: maletrojmiastobiega@gmail.com
8.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie
objętych niniejszym regulaminem.
2. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

