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REGULAMIN 

II WIRTU@LNA ŚREMSKA DYCHA - 

CHARYTATYWNIE NA ODBUDOWĘ SPALONEGO DOMU  

RODZINY BORYSEWICZ W WYRZECE 

 

 

  §1 CEL BIEGU 

1. Zbiórka na pomoc w odbudowie spalonego domu rodziny Borysewicz w Wyrzece. 

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia. 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku. 

4. Integrowanie grup społecznych. 

 

  §2 ORGANIZATOR 

Śremski Sport Sp. z o.o., 

Adres: Śremski Sport Sp. z o.o., 

ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem 

E-mail: dycha@sremskisport.pl 

Tel.: 501 393 041, 887 888 214 

 

  §3 TERMIN I MIEJSCE 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w okresie 05-11 kwietnia 2021 roku dystansu  

10 km w dowolnym miejscu oraz zapisania swojego wyniku biegu do dnia 13.04.2021 na stronie 

zapisów w panelu zawodnika oraz dołączenia zdjęcia albo zrzutu ekranu  

z aplikacji lub zegarka. Dystans można pokonać w kilku etapach ale łączny dystans powinien 

wynosić minimum 10 km. 

 

 

  §4 ZGŁOSZENIE DO BIEGU 

1. Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie do dnia 11 kwietnia 2021 r. do godz. 20:00 na 

stronie www.sremskadycha.pl. 

2. Wpisanie na listę startową nastąpi po prawidłowej rejestracji oraz po zaksięgowaniu opłaty 

startowej na koncie organizatora. 

3. Limit uczestników –  bez limitu. 

 

http://www.sremskadycha.pl/
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  §5 OPŁATA STARTOWA   

1. Opłata – minimum 20 zł (cel tylko charytatywny) lub  40 zł (cel charytatywny + medal z wysyłką) 

2. Wpłata na cel charytatywny może być zwiększona – o 10, 20,30 zł lub dowolną kwotę. 

3. Podczas rejestracji wybieramy wysokość wpłaty oraz czy chcemy otrzymać medal. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

5. Wpłacona kwota na cel charytatywny zostanie przekazana na konto Fundacji „Się pomaga”  

na numer konta bankowego 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892 – tytułem 26448 Łucja 

Borysewicz darowizna. 

 

 

  §6 WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie elektroniczne oraz uiszczenie opłaty 

startowej. 

2. Zawodnicy powyżej 18 roku życia startują na własną odpowiedzialność. 

3. Zawodnicy do lat 18 (które w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletności) startują za zgodą i wiedzą 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez zapisanie 

swojego wyniku biegu do dnia 13.04.2021 na stronie zapisów w panelu zawodnika oraz 

dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu z aplikacji lub zegarka. 

5. Wysyłka medali nastąpi w terminie do 15 dni po ukończeniu biegu (wysyłamy medale 

tylko na terenie Polski).  

 

  §7 TRASA BIEGU 

Trasa biegu jest ustalana samodzielnie przez każdego z uczestników biegu i może być w dowolnej 

części świata. Dystans 10 km można pokonać w kilku etapach. 

 

 

  §8 NAGRODY I KLASYFIKACJE 

Ze względu na charytatywny i wirtualny charakter imprezy oraz indywidualne zróżnicowanie tras 

po zakończeniu rywalizacji dostępna będzie klasyfikacja open uwzględniająca przesłane czasy, ale 

nie będzie przyznawanych żadnych nagród za zajęte miejsca. 
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  §9 POSTANOWANIE KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, 

ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu 

pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do 

wzięcia udziału w zawodach. 

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki 

zgłaszające lub indywidualnie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie 

zgłoszeniowej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez 

Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji 

zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych 

obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w 

której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, 

uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana 

będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów 

6. Dane osobowe i RODO  

1. Administratorem danych jest: 

Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a 

Nr telefonu 61 222 86 81 

2. Celem pozyskania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie wirtualnej imprezy 

biegowej  

o nazwie II Wirtu@lna Śremska Dycha. 

3. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia wszelkich edycji wirtualnych biegów 

przez Śremski Sport Sp. z o. o. 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu  

do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje 

niedopuszczeniem do wzięcia udziału w imprezie biegowej. 

6. Rejestracja w systemie i wzięcie udziału w biegu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

  Dyrektor biegu, 

  Daniel Cicharski  


