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REGULAMIN
DRUGIEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO
"BIEG DO MICHY"

§ 1. Organizator
1. Organizatorem Akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)
z siedzibą w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, zwane w dalszej części regulaminu
Organizatorem.
2. Współorganizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
3. Partnerem biegu jest Miasto Szczyrk.
4. Informacji na temat biegu udziela koordynator Dawid Wiejata pod numerem telefonu
881 331 776, e-mail: biegdomichy@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze
organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.
§ 2. Charytatywny "Bieg do Michy"
1. Jest inicjatywą o zasięgu ogólnopolskim.
2. Udział w biegu wiąże się z uiszczeniem opłaty startowej w wysokości zgodnej z
wybranym pakietem startowym.
3. Termin realizacji biegu: październik-listopad 2021.
§ 3. Cele biegu
1. Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zbiórka środków na zakup karmy i potrzebnych rzeczy dla podopiecznych Fundacji
Ostoja dla Zwierząt.
3. Promocja idei wolontariatu.

§ 4. Adresaci biegu
1.

Bieg jest adresowany do osób w każdym wieku:
a) osób dorosłych;
b) dzieci i młodzieży do 18 roku życia, którzy do udziału w biegu mogą się zgłosić
za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
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§ 5. Uczestnicy biegu
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która wyrazi chęć uczestnictwa w biegu
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie ewolontariat.org), a także dokona uiszczenia opłaty startowej zgodnej z wybranym
pakietem startowym.
2. Uczestnikiem biegu może zostać osoba, której stan zdrowia pozwala na wykonanie na
świeżym powietrzu aktywności takiej jak: spacer, jogging, nordic walking czy bieg.
3. Uczestnictwo w biegu wiąże się z akceptacją postanowień regulaminu biegu.
4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie aktywności na świeżym
powietrzu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie aktywności na świeżym
powietrzu przez uczestnika biegu.
§ 6. Harmonogram drugiej edycji ogólnopolskiego biegu charytatywnego
"Bieg do michy"
1. Termin realizacji październik-listopad 2021.
2. Miejsce realizacji biegu: przez wzgląd na innowacyjną formułę bieg będzie realizowany
na terenie całej Polski w miejscach wybranych przez uczestników
3. Rejestracja do udziału w biegu będzie prowadzona od 1 października do 17 października
2021.
4. Termin realizacji aktywności (spacer, bieg itp.) na świeżym powietrzu to 18-24
października 2021.
5. Pakiety startowe będą wysyłane do uczestników w listopadzie 2021.
§ 7. Zasady udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego biegu charytatywnego
"Bieg do michy"
Wszystkie potrzebne dokumenty (regulamin, formularz zgłoszeniowy) do udziału w drugiej
edycji ogólnopolskiego biegu charytatywnego "Bieg do michy" dostępne są na platformie
rejestracyjnej: e-wolontariat.org
1. Rejestracja do udziału w biegu odbywa się za pośrednictwem strony e-wolontariat.org.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonania
opłaty startowej.
3. Etapy uczestnictwa w biegu:
a) ETAP 1 - Zgłoszenie do udziału poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie e-wolontariat.org
b) ETAP 2 - Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z wybranym
pakietem startowym
c) ETAP 3 - Wykonanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu (np. spacer,
bieg, nordic walking) w wybranym przez siebie miejscu.
d) ETAP 4 - Przesłanie na adres e-mail biegdomichy@crl.org.pl potwierdzenia
płatności wraz z potwierdzeniem wykonania aktywności na świeżym powietrzu
(np. zdjęcie ze spaceru lub biegu).
e) ETAP 5 - Wysyłka pakietów startowych.
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§ 8. Pakiety startowe
1. Środki pozyskane z pakietów startowych zostaną przeznaczone na zakup karmy i
potrzebnych rzeczy dla podopiecznych Fundacji Ostoja dla Zwierząt.
2. Opłaty za pakiet startowy należy dokonać na konto bankowe:
ING Bank Śląski 91 1050 1142 1000 0090 8064 0668
W tytule przelewu należy wpisać: II Bieg do michy - imię i nazwisko, nazwę wybranego
pakietu startowego
Przykład poprawnego tytułu przelewu:
II Bieg do michy - Jan Kowalski
Pakiet "KOCHAM ZWIERZAKI"
3. Dla uczestników przewidziano następujące pakiety startowe:
a) Pakiet "LUBIĘ POMAGAĆ" - opłata startowa w kwocie minimum 5 zł
 uczestnik otrzyma imienny dyplom w formie elektronicznej
b) Pakiet "PRZYJACIEL ZWIERZĄT" - opłata startowa w kwocie minimum 35 zł
 uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz wydrukowany imienny
dyplom
c) Pakiet "KOCHAM ZWIERZAKI" - opłata startowa w kwocie minimum 100 zł.
 uczestnik otrzyma wyjątkowy kalendarz na rok 2022, pamiątkowy medal
i wydrukowany imienny dyplom

§ 9. Podsumowanie akcji
1. Podsumowanie biegu będzie miało miejsce w listopadzie 2021.
2. W listopadzie zostaną wysłane pakiety startowe do uczestników biegu.
3. W listopadzie Organizator przedstawi sprawozdanie z biegu wraz z informacją o
pozyskanych środkach i zakupionych pomocach dla podopiecznych Fundacji Ostoja dla
Zwierząt.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do biegu oznacza akceptację regulaminu, zapisów RODO oraz wyrażenie
zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie niezbędnym do prawidłowej
współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z biegiem.
2. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów (zdjęcia, krótki
film itp.). Materiały zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora.
3. Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego logo placówkom, które
przystąpiły do akcji poprzez publikację zebranych materiałów podczas trwania akcji na
własnych stronach internetowych na potrzeby promocji całej akcji.
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§ 9. Polityka prywatności
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
1. Centrum Rozwoju Lokalnego tel. 32 494 13 19, mail. crl@crl.org.pl; NIP: 6492261145,
REGON: 241300267; KRS: 0000 332 814
II. Cele i podstawy przetwarzania
1. Przetwarzamy Twoje dane (osoby zgłaszającej): adres email, adres placówki, numer
telefonu) w celu realizacji biegu ”Bieg do Michy” na podstawie Twojego zgłoszenia
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
III Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności
lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane osobowe wynikające z udziału w ogólnopolskim biegu charytatywnym "Bieg
do michy" będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z
uczestnictwem w biegu;
2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu
lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
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V. Odbiorcy danych
1. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. Do Twoich danych mogą mieć
dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
2. Twoje dane nie będą opublikowane na stronach internetowych Organizatora biegu oraz na
stronach internetowych, na których będą umieszczane informacje dot. "Biegu do Michy"
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1.

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4.

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5.

e) prawo do przenoszenia danych;

6.

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w akcji.
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