Bieg Zająców Virtual Run
Regulamin

§1. Organizator
Organizatorem Biegu Zająców Virtual Run jest Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego, z
siedzibą w Warszawie, ul. Mchów 3a, 04-735.

§2. Cel
Głównym celem organizacji Biegu Zająców Virtual Run jest akcja charytatywna, w ramach której każdy
przebiegnięty kilometr to złotówka przekazywana na organizacje wspomagające leczenie chorych
dzieci, a ponadto:
• upowszechnianie aktywności ruchowej
• upowszechnianie formuły aktywności ruchowej całych rodzin, zgodnej z wymogami
bezpieczeństwa w okresie pandemii
§3. Termin i miejsce
Bieg Zająców Virtual Run trwa od dnia 27.06.2020 r. do 19.07.2020 r. (włącznie). Miejscem
przeprowadzenia akcji jest cała Polska. Każdy uczestnik może się przyłączyć w wybranym przez siebie
miejscu na terenie kraju.

§4. Reguły Biegu Zająców Virtual Run
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Bieg odbywa się w wybranym przez uczestnika miejscu i czasie (uwzględniającym czas trwania
akcji).
Przy zapisach uczestnik ma możliwość wyboru miasta biegu – tym samym wybiera jednego
z dwóch Beneficjentów, na rzecz którego zostaną przekazane pieniądze zebrane podczas biegu.
Każdy kto chce wziąć udział w Biegu Zająców musi zarejestrować się do biegu na stronie
https://zapisy.sts-timing.pl/634/ oraz uiścić opłatę wpisową.
Każdy uczestnik musi przebiec określony dystans (maksymalnie 10 km). Za każdy przebiegnięty
kilometr Fundacja Góry Przenosić przekaże 1 zł na rzecz szpitali dziecięcych, znajdujących się na
terenie kraju.
Każdy uczestnik musi posiadać urządzenie do rejestrowania pokonanego dystansu i czasu trwania
biegu (np. smartfon z aplikacją, zegarek sportowy z odpowiednim oprogramowaniem).
Po ukończeniu swojego biegu uczestnik musi opublikować swój wynik w systemie informatycznym
przygotowanym przez Partnera technicznego: STS-Timing.
Na stronie przygotowanej przez Partnera technicznego biegu, STS-Timing, będą publikowane na
bieżąco wyniki.
Osoby, które przebiegną dystans krótszy niż 10 km, zostaną sklasyfikowane na dalszych pozycjach
(niezależnie od tempa), w stosunku do tych, które przebiegły 10 km.

§5. Uczestnictwo i opłaty
1.

2.
3.
4.

W Biegu Zająców Virtual Run prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia
startu biegu ukończą 16 lat. Osoby, które do tego dnia nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są
do przesłania pisemnej zgody na udział opiekuna prawnego (na adres:
fundacja@goryprzenosic.pl).
Każdy uczestnik Biegu Zająców Virtual Run ponosi koszty opłaty wpisowej, wynoszącej 60 PLN.
Osoby, które wcześniej zapisały się i opłaciły uczestnictwo w Biegu Zająców (29.03.2020 r.)
automatycznie zostają wpisane na listę uczestników Biegu Zająców Virtual Run.
Opłata wpisowa obejmuje:
- koszty operacyjne przeprowadzenia biegu
- medal dla każdego uczestnika Biegu Zająców Virtual Run (wraz z wysyłką)
- numer startowy zawodnika (w formacie PDF)
- dyplom uczestnictwa w Biegu Zająców Virtual Run (w formacie PDF)
- zniżki na sprzęt sportowy u Partnerów Organizatora
- obsługę informatyczną klasyfikacji Biegu Zająców Virtual Run
- przekazanie 1 zł za każdy przebiegnięty kilometr na rzecz beneficjentów Fundacji
§6. Biegi Dzieci

1.

2.

3.
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5.

Biegi wchodzące w skład Festiwali Biegowych Dzieci i Młodzieży pn. „Dzieci biegają dla dzieci"
odbywać się będą na dystansach:
- Bieg Maluszków do lat 6: dystans ok. 100 m
- Bieg dla dzieci w wieku 7 – 9 lat: dystans ok. 500m
- Bieg dla dzieci w wieku 10 – 12 lat: dystans ok. 1200m
- Bieg dla dzieci w wieku 13 – 14, 15 - 16 lat: dystans ok. 2500m
Biegi dzieci odbywają się w takiej samej formule jak Bieg dorosłych, tzn. należy zarejestrować czas
i pokonany dystans, a następnie udostępnić wynik w systemie informatycznym przygotowanym
przez Partnera technicznego: STS-Timing.
W przypadku Biegu Maluszków nie trzeba wprowadzać wyników do systemu. Ten bieg nie posiada
klasyfikacji, aczkolwiek maluchy również otrzymują pełny pakiet startowy.
Opłata startowa za udział w Biegu Dzieci wynosi 30 PLN.
Aby zapisać dziecko do Biegu należy zarejestrować je jako uczestnika na stronie
https://zapisy.sts-timing.pl/634/oraz uiścić opłatę startową.
§6. Beneficjenci
1.
Beneficjentami Biegu Zająców Virtual Run są:
- dla biegających w Warszawie – Szpital Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
- dla biegających we Wrocławiu – Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”

§7. Zgłoszenia
1.
2.

Zgłoszenia do Biegu Zająców Virtual Run przyjmowane są online, poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie https://zapisy.sts-timing.pl/634/
Zgłoszenia przyjmowane są również w trakcie akcji, do 17.07.2020 r. włącznie.

§8. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 29
października 1997 r., Nr 133, poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe
podane uczestnika (nazwisko i imię, nr telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane przez
Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, uczestnicy wyrażają
zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo utrwalania przebiegu Biegów Świątecznych w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnomarketingowych.
Udział w Biegu Zająców Virtual Run oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii,
filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w
innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym
zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób
trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą
jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek
uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy
przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im prawo do wynagrodzenia.
Udział w Biegu Zająców Virtual Run jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu.

§9. Ochrona danych osobowych
1.

2.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).**
Przetwarzanie danych, o którym mowa w §7 pkt. 1 obejmuje również publikację: imienia,
nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

