
 

               

Regulamin 5 wirtualnego Biegu po oddech 

Sponsor Główny: Santander Consumer Bank 

Sponsor Złoty: Nosalowy Dwór Resort & Spa 

Sponsor Srebrny:  

Sponsor brązowy: 

Sponsor Wspierający:  

 

1. ORGANIZATOR  

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 

2. CEL WYDARZENIA 

2.1. budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy; 

2.2. budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia 

odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na 

mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia; 

2.3. pozyskanie środków na realizację celów statutowych w tym na bezpośrednie wsparcie osób chorych 

na mukowiscydozę i ograniczenie ryzyka kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. W ramach dochodu 

uzyskanego z wydarzenia zostaną zakupione m.in.  pulsoksymetry, mobilne spirometry, przenośne 

koncentratory tlenu dla chorych objętych opieką transplantacyjną, a także środki ochrony osobistej 

dla chorych biorących udział w programach domowej rehabilitacji domowej. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na 

świecie na dystansie minimum 5 km. 

3.2. Bieg można zrealizować w terminie od 16.08.2020 do 5.09.2020 r. włącznie. 

 

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU 

4.1. Bieg należy pokonać na dystansie minimum 5 km w dowolnym w dniu w terminie od 16.08.2020 do 

5.09.2020  Należy go pokonać ciesząc się otoczeniem i zachowując zasady dystansu społecznego. Link 

do: Aktualne zasady dystansu społecznego (podlinkowanie do strony: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) 

4.2. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic 

walking. Podczas zapisu na bieg należy wybrać rodzaj: bieg lub nordic walking. 

4.3. Bieg można pokonać pojedynczo lub z członkiem rodziny, przyjacielem, znajomymi. 

4.4. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej. 

 
 

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


 

               

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od 9 czerwca 2020 do 3 września 2020 godz. 23:59 

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń. 

5.3. Zgłoszeń dokonuje się poprzez rejestrację na stronie: www.bieg.oddychaj.pl/zapisy 

5.4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową. 

5.5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych. 

5.6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów. 

5.7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich 

bezpieczeństwo podczas biegu. 

 

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU 

6.1. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być 

aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. Ważne, aby była możliwość przesłania 

zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg. 

6.2. Po ukończeniu biegu uczestnik wysyła swój wynik wypełniając formularz znajdujący się na stronie 

zapisów www.bieg.oddychaj.pl Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia 

lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Na 

zdjęciu/zrzucie ekranu musi widnieć czas i dystans. Bieg poniżej 5 km nie będzie brany pod uwagę w 

wynikach. Przesłany wynik może być zweryfikowany pod względem prawdziwości jego wykonania. 

6.3. W szczególnych przypadkach, gdy uczestnik nie ma zegarka z GPS albo aplikacji, może wysłać zdjęcie 

zegarka/krokomierza lub zdjęcie ekranu z bieżni potwierdzające wykonanie biegu. 

6.4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi na rzecz uczestników, którzy zapisali się na bieg w trybie 

określonym w pkt 5.1 oraz 5.3. a nie ukończyli biegu lub nie dopełnili obowiązku wysłania swojego 

wyniku zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6.2. W takich przypadkach opłata startowa będzie w 

całości stanowić przychód organizatora i zostanie w całości przeznaczona na realizację celów 

statutowych, o których mowa w pkt 2.3 regulaminu. 

6.5. Uczestnicy, którzy zapisali się na bieg w trybie określonym w pkt 5.1 oraz 5.3 ukończyli go w terminie 

określonym w terminie 4.1 i przesłali swój wynik zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6.2 nabywają z 

chwilą wysłania swojego wyniku za pośrednictwem strony www.bieg.oddychaj.pl 1 los w loterii 

fantowej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych 

(Dz. U. 2019 poz. 847) realizowanej w terminie od 16.08.2020 r. na podstawie regulaminu 

dostępnego na stronie biegu pod adresem www.bieg.oddychaj.pl 

6.6. Cena losu, o którym mowa w pkt 6.6. 4 zł i zostanie sfinansowana z opłaty startowej, o której mowa w 

pkt 8.1. Oznacza to, iż z tytułu uczestnictwa w loterii fantowej po stronie uczestników nie powstają 

żadne zobowiązania finansowe na rzecz organizatora. 

6.7. Dochód z loterii fantowej przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i 

regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. 

 

7. KLASYFIKACJA 

7.1. Na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl będą zamieszczane rezultaty wszystkich Uczestników 

biegu wraz z klasyfikacją w kategoriach OPEN i wiekowych. Będziemy je uzupełniać systematycznie. 

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni 

1 miejsce  

2 miejsce  

3 miejsce 

w kategoriach wiekowych 

1 miejsce  

2 miejsce  

3 miejsce 

http://www.bieg.oddychaj.pl/zapisy
http://www.bieg.oddychaj.pl/
http://www.bieg.oddychaj.pl/


 

               

Nazwa kategorii Płeć Przedział wiekowy Lata urodzeń 

U7 Dz/Ch 6-7 lat 2013-2014 

U9 Dz/Ch 8-9 lat 2011-2012 

U11 Dz/Ch 10-11 lat 2009-2010 

U14 Dz/Ch 12-14 lat 2006-2008 

U17 Dz/Ch 15-17 lat 2003-2005 

U29 K/M 18-29 lat 1991-2002 

U39 K/M 30-39 lat 1981-1990 

U49 K/M 40-49 lat 1971-1980 

U59 K/M 50-59 lat 1961-1970 

U69 K/M 60-69 lat 1951-1960 

U70+ K/M 70 lat i powyżej 
Osoby urodzone w roku 

1950 i starsze 

7.2. Każdy potwierdzony opłatą uczestnik biegu otrzyma wybrany przez siebie pakiet który zostanie 

wysłany najpóźniej w terminie do 21 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 08.09.2020). 

7.3. Uczestnicy, którzy zapiszą się i opłacą pakiet startowy do 10 lipca 2020 włącznie, mają możliwość 

otrzymania pakietu startowego przed  16 sierpnia 2020.  

7.4. Pakiet startowy można odebrać osobiście w biurze Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w 

Rabce Zdroju po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 

8. OPŁATA STARTOWA 

8.1. Organizator przewidział dwa rodzaje pakietów startowych. Opłata startowa za udział w biegu wynosi: 

a) PAKIET STANDARD zawiera medal pamiątkowy: 39 zł + koszt wysyłki na terenie Polski 6 zł, do 

krajów UE: 20 zł 

b) PAKIET PREMIUM zawiera koszulkę techniczną oraz medal pamiątkowy: 69 zł + koszt wysyłki 12 

zł na terenie Polski, do krajów UE – 20 zł. 

8.2. Opłatę należy uiścić poprzez przelew elektroniczny przelewy24.pl lub przelew tradycyjny. 

8.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 6.6. organizator przeznaczy kwotę 4 zł na pokrycie ceny losu w loterii 
fantowej. 

9. NUMER STARTOWY 

9.2.  Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma na maila formatkę numeru startowego do wydruku. 

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy. 



 

               

 
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

10.2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i 

klasyfikacji zawodników. 

10.3.  Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 

10.4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w 

zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą 

miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany 

będzie projekt. 

10.5. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego 

wizerunku  bez  ograniczeń  terytorialnych  i  czasowych,  w  szczególności  poprzez umieszczanie 

fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach  internetowych 

Organizatora i Sponsorów (media  społecznościowe,  tj.   Facebook, Instagram oraz www) w celach 

promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 5 Wirtualnego Biegu po Oddech, 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.  Uczestnik przesyłając zdjęcia oraz materiały filmowe do 

Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku  bez  

ograniczeń  terytorialnych  i  czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 5 

Wirtualnego Biegu po Oddech. 

10.6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

10.7. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie 

www.bieg.oddychaj.pl/rodo 

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.2. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. 

11.3. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika 

w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

11.4. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.  

11.5. 5 wirtualny Bieg po oddech odbywa się w wyjątkowych okolicznościach. W trakcie pandemii 

koronawirusa zaleca się zachowanie dystansu społecznego.  

 

 

http://www.bieg.oddychaj.pl/rodo

