REGULAMIN
„Wirtualny Bieg Policz się z Cukrzycą”

I. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu.
2. Promocja indywidualnej aktywności w czasie pandemii
II. ORGANIZATORZY
1. Agencja Sportu i Promocji w Prudniku
2. Prudnicki Ośrodek Kultury
III. BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów znajduje się w Agencji Sportu i Promocji w Prudniku ul. Rynek 1, 48-200
Prudnik tel. 77 436 25 63, e-mail: asip@asipprudnik.pl , które czynne jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW:
1. Bieg ma charakter wirtualny, każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę o dystansie
min. 5 km.
2. Nie zakłada się pomiaru ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiaru indywidualnie, przy
pomocy aplikacji mobilnej.
3. Uczestnik podczas pokonywania dystansu używa dowolnej aplikacji, która mierzy
pokonany dystans i czas. Po jego zakończeniu przesyła zrzut ekranu z aplikacji, która
pokazuje ilość pokonanych kilometrów i czas biegu oraz własne zdjęcie na adres emailowy: asip@asipprudnik.pl (w tytule wpisując „Bieg Policz się z Cukrzycą”) lub
poprzez wiadomość prywatną na profilu facebook ASIP.
4. Uczestnik podczas odbierania pamiątkowego serduszka ma obowiązek udokumentować
pokonany dystans.
5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
V. TERMIN:
Zawodnik może odbyć bieg od 29 do 31 stycznia 2021 r.
VI. UCZESTNICTWO:
1. W imprezie mogą wziąć udział wszyscy, którzy wypełnią i dostarczą kartę zgłoszeniową.
2. Udział w biegu jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w biegu należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
wysłanie jej skan na adres e-mail: asip@asipprudnik.pl , wiadomościom prywatną na profilu
facebook ASIP Prudnik, lub w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy odbiorze
pamiątkowego serduszka.

VIII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
1. Pamiątkowe serduszko dla wszystkich uczestników, którzy prześlą wynik biegu
i udokumentują pokonany dystans przy odbiorze serduszka oraz wrzucą do puszki
symboliczną kwotę.
2. Serduszko należy odebrać w siedzibie sztabu, w dniu 29. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – 31.01.2021 r.

IX. Informacja dot. ochrony danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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, informuje się:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i Promocji
w Prudniku ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji
Sportu i Promocji w Prudnik ul. Rynek 1 48-200 Prudnik tel. 77 437 66 55.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w biegu organizowanym
przez Agencję Sportu i Promocji w celu naboru, organizacji i rozliczenia zajęć i imprez
towarzyszących oraz informacji i promocji tej imprezy z wykorzystaniem danych, na
przetwarzanie których wyrażono zgodę, na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia 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
b) Art. 6 pkt 1 lit. f - Rozporządzenia 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 - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiektów
i mienia administratora
c) Regulaminu Wirtualnego Biegu Policz się z Cukrzycą.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty
zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu przekazywania Panu/Pani informacji
o biegu, organizowanym przez Agencję Sportu i Promocji. Kryteria ustalania okresu
przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1,
Rozporządzenia.
6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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UWAGI ORGANIZATORA:
Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach dotyczących biegu
( plakat, informacje prasowe)
Informacje na temat „Wirtualnego Biegu Policz się z Cukrzycą” będą umieszczone na
stronie internetowej www.asipprudnik.pl, facebooku ASiP Prudnik oraz w lokalnych
mediach.
Uczestnik udziela praw do wykorzystania zdjęć z jego wizerunkiem bez konieczności
i każdorazowo ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje publiczne wykorzystanie zdjęć
w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych przez ASiP Prudnik.
Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie będąc świadomi ryzyka.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, nie odpowiada za wypadki
powstałe z winy uczestników.
Organizatorzy mogą nie zakwalifikować tzw. podejrzanych wyników. Bieg ma
charakter rekreacyjny dlatego promowane będzie zachowanie reguł fair play.
Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia biegu.

