REGULAMIN 10 ŚREMSKIEGO BIEGU „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”
Śrem, 31.01.2021

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem 10 Śremskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” jest Stowarzyszenie Runner’s Power, Stowarzyszenie
Śremska Grupa Nieustannych Optymistów Krówka Mała. Bieg odbędzie się w ramach XXIX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Śremie.
II. CEL
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia
Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbywać się będzie w dniach 10-31 stycznia 2021 r. w dowolnym miejscu.
2. Długość trasy: dowolna
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W 10 Śremskim Biegu „Policz się z cukrzycą” mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku oraz dopuszczamy
udział chodziarzy z kijkami.
2. Każdy uczestnik biorący udział w 10 Śremskim Biegu „Policz się z cukrzycą” a chcący otrzymać pamiątkowy medal
powinien przesłać maila zgłoszeniowego ( runnerspower2011@gmail.com ) przelać opłatę min. 10 zł na konto
(25 9084 0003 0010 6135 2000 0001) w tytule – „10 Bieg z cukrzycą” oraz imię i nazwisko. W dniu 31.01.2021
przybiec w godz. 9:00 – 13:00 do parku Wł. Puchalskiego po odbiór medalu.
3. Medale otrzymają tylko osoby z listy startowej (maksymalnie 250 opłaconych uczestników)
4. Lista startowa znajduje się na stronie : http://www.runnerspower.pl/WOSP i będą na niej widoczni tylko opłaceni
uczestnicy.
5. Wszyscy uczestnicy 10 Śremskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do stosowania się do aktualnych
przepisów Covid -19.
6. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
7. Telefon kontaktowy do organizatora – 501 393 041

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zapisy do 10 Śremskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” tylko internetowe.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: runnerspower2011@gmail.com
2. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
* Internetowe zgłoszenie (Imię Nazwisko i data urodzenia)
* przelanie opłaty startowej na konto 25 9084 0003 0010 6135 2000 0001 (minimum 10 zł)
3. Limit uczestników w 10 Śremskim Biegu „Policz się z cukrzycą” wynosi 250 osób
4. Cała opłata startowa za udział w „10 Śremskim Biegu – Policz się z cukrzycą” zostanie przekazana na konto
Fundacji WOŚP.
5. Podczas wydawania medali będzie dostępna puszka WOŚP.

VI. BIURO ZAWODÓW
1. Odbiór medali - 31 stycznia 2021 Park Wł. Puchalskiego w Śremie w godz. 9:00 – 13:00 ( nie będzie
możliwości wysyłki medali )

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników 10 Śremskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia 10 Śremskiego Biegu „Policz się z cukrzycą”.
2. Dane osobowe uczestników 8 Śremskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 9 Śremskim
Biegu „Policz się z cukrzycą” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w
której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub
brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 10 Śremskim Biegu „Policz się z cukrzycą”. Przez przekazanie
do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i
zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji
o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne,
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na
adres organizatora
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym
zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych
informacji żadnym osobom trzecim.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników 10 Śremskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i
filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe
związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na
warunki atmosferyczne.
6. Jeśli zarządzenia covid-19 umożliwiłyby 31 stycznia 2021 jednoczesny start 250 biegaczy to istnieje możliwość
wspólnego biegu.
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator
Stowarzyszenie Runner’s Power

