MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
REGON 020874717, NIP 614-158-95-29
www.kultura.lubawka.eu, e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu

Regulamin Majowego Biegu Wirtualnego

Organizator:
Organizatorem Majowego Biegu Wirtualnego jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - Wiejski
Dom Kultury, 58-420 Chełmsko Śląskie, ul. Rynek 14.

Cele imprezy:
1. Upowszechnianie wśród mieszkańców okolic Chełmska Śl. zdrowego i aktywnego trybu
życia.
2. Popularyzacja biegania jako aktywnej formy wypoczynku.
3. Integrowanie grup społecznych.

Zasady biegu:
1. Zawody mają charakter otwarty.
2. W biegu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zapisały się na listę uczestników w
terminie od 23.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Osoby niepełnoletnie zapisują opiekuni. Nie ma
limitu wiekowego.
3. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w biegu następuje po wypełnieniu krótkiego formularza
Google dostępnego pod adresem: https://forms.gle/sTLGj8vdTYg14vik8.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Każdy zapisany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do
samodzielnego wydruku.
4. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzenia lub aplikacji monitorującej aktywność
fizyczną (np. endomondo).
5. Dystans biegu wynosi 2km.
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6. Dystans 2km należy pokonać biegnąc jednorazowo i przebytą trasę potwierdzić zrzutem
ekranu lub zdjęciem urządzenia monitorującego bieg w terminie od 30.04.2021 r. do
03.05.2021 r. włącznie na adres mailowy: wiejskidomkulturychelmsko@gmail.com lub
w wiadomości prywatnej na facebooku https://www.facebook.com/wdkchelmsko. Jest to
warunek konieczny do zdobycia pamiątkowego medalu.
7. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego
uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń
związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Uczestnik bierze
odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z panującym
stanem epidemii.
8. Zgłaszając chęć do wzięcia udziału w wydarzeniu uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych.
9. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia,
które może stać się przez udział uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez uczestnika.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.
11.Uczestnik biorący udział w biegu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
12.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Organizatora
zgodnie z ustawą o ochornie danych osobowych. Ponadto wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania
filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez media w celach marketingowych przez Organizatora.

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z
siedzibą w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, tel. 75 74 11 369, e-mail
kontakt@kultura.lubawka.eu.
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury możliwy
3.
4.
5.

6.
7.
8.

jest pod numerem tel. 75 74 11 369 wew. 21, lub adresem e-mail
trela.karolina@kultura.lubawka.eu.
Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych.
Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 1 roku.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Postanowienia końcowe:
1. Regulamin Majowego Biegu Wirtualnego dostępny jest na stronie
internetowej Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim pod adresem:
http://kultura.lubawka.eu/news/wdk-chelmsko-sl/21
2. Wszystkich uczestników Majowego Biegu Wirtualnego obowiązuje niniejszy
Regulamin.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
w trakcie trwania zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub odwołania
Biegu z ważnych przyczyn.
6. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu imprezy, nieprzewidzianych
niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.

Telefon kontaktowy: 75 74 22 197

