
Wrocław, dnia 18.04.2018r. 
 

 
Regulamin Biegu Świadomości o chorobach rzadkich  

organizowanego we Wrocławiu w Parku Południowym dnia 9 czerwca 2018r. 

 
 
I. Cel:  
  

1. Propagowanie wiedzy o chorobach rzadkich, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych. 

2. Rozpowszechnianie wiedzy o rzadkich chorobach genetycznych Zespole Pradera-
Williego (oznaczanej skrótem PWS) oraz Zespole Shaafa – Young’a.  

3. Popularyzacja  biegania,  jako  najprostszej  formy  ruchu  oraz jako  jednego   
z elementów  zdrowego  trybu  życia. Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 

4. Po zakończeniu biegów odbędzie się rodzinny charytatywny Happening z licznymi 
atrakcjami dla dzieci. 

 
II. Organizator:   
  
Fundacja „Potrafię Pomóc” Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi – 
organizacja pożytku publicznego z siedzibą we Wrocławiu ul. Cybulskiego 35 H, zwana dalej 
Organizatorem lub Fundacją, KRS: 0000303590 | NIP 899-264-29-28| REGON 020747657  
 
Osoba wyznaczona do koordynowania spraw organizacyjnych z ramienia Organizatora: 
Agnieszka Adamkiewicz  a.adamkiewicz@potrafiepomoc.org.pl 
 
III.  Termin, miejsce i organizacja:   
 

1. W ramach Biegu Świadomości o chorobach rzadkich  organizowanego we Wrocławiu 
w Parku Południowym w dniu 09.06.2018r. przewidziane zostały następujące biegi: 
1.1. Bieg Główny o godzinie 12:00, 
1.2. Bieg Dziecięcy o godzinie 13:00 

2. Miejsce rozpoczęcia biegów: Start zarówno Biegu Głównego jak i Biegu Dziecięcego 
odbędzie się we Wrocławiu w Parku Południowym w okolicy Pomniku Chopina. Meta 
obydwu biegów znajduje się w okolicy startu. 

3. Biuro  zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godziny 11:00 w okolicy Startu. 
4. Odbiór Pakietów Startowych oraz podpisanie Karty Uczestnika: 

- Biegu Głównego odbywać się będzie do godziny 11:45, 
- Biegu Dziecięcego do godziny 12:45.  
Pakiet Startowy odbiera się osobiście za okazaniem dowodu osobistego lub innego 
dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego weryfikacje danych. Odbiór przez 
przedstawiciela bądź pełnomocnika jest możliwy w przypadku przedstawienia 
pisemnego upoważnienia wraz z okazaniem dowodu osobistego lub innego 
dokumentu umożliwiającego weryfikację danych.  
W  trakcie odbioru Pakietu Startowego do Biegów Dziecięcych obowiązkowa jest 
obecność Rodzica bądź Opiekuna Prawnego, który zobowiązany będzie do podpisania 
Karty Uczestnika Biegu Dziecięcego. Odbiór odbywa się na zasadach wskazanych  
w zdaniach poprzednich. 

5. Uczestnicy Biegu, którzy wezmą w nim udział solidaryzują się z chorymi dziećmi  
i dorosłymi, którzy zmagają się z nieuleczalną chorobą Zespołem Pradera – Williego 



oraz Zespołem Shaafa – Young’a. Organizator nie będzie wykonywał pomiaru czasu  
i nie będzie publikował wyników. 

  
IV.  Trasa: 
 

1. Trasa Biegu Głównego przebiega alejkami Parku Południowego we Wrocławiu, a jej 
długość to 3400 metrów (dwie pętle po 1700 metrów). 

2. Trasa Biegu Dziecięcego wynosi 600 metrów i przebiega alejkami Parku Południowego 
wokół oczka wodnego. 

3. Mapka tras Biegu Głównego i Biegu Dziecięcego znajduje się na końcu niniejszego 
regulaminu. Trasa biegu będzie oznakowana. 

4. W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako 
uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników 
terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - 
ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom. 

  
V.  Zasady uczestnictwa i rejestracja Uczestników:  
 

1. Udział w biegu jest bezpłatny, bez limitu uczestników.   
2. W Biegu Głównym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w dniu biegu mają 

ukończony 18 rok życia. 
3. W Biegach Dziecięcych mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za pisemną zgodą 

rodziców bądź opiekunów prawnych. 
4. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń 
losowych podczas trwania biegu. Oświadczenie w tym zakresie każdy uczestnik jest 
zobowiązany złożyć w formie elektronicznej podczas wypełniania formularza 
zgłoszeniowego oraz potwierdzić jego aktualność w dniu biegu na Karcie Uczestnika 
Biegu. 

5. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności 
prawnych, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3. o zgodzie na uczestnictwo w biegu 
zobowiązany jest złożyć Rodzic/Opiekun Prawny. W przypadku osób niepełnoletnich 
lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczna jest 
obecność Rodzica/Opiekuna Prawnego przy odbiorze numeru startowego oraz  
w trakcie trwania biegu, w którym uczestniczyć ma osoba niepełnoletnia lub 
nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.  

6. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie: 
http://biegwiecznieglodni.potrafiepomoc.org.pl/biegne-we-wroclawiu/ do dnia 
05.06.2018r. (do godziny 14:00).  

7. Pakiet Startowy zwiera: 
7.1. numer startowy, 
7.2. wodę mineralną po przekroczeniu mety, 
7.3. medal pamiątkowy Biegu Świadomości po przekroczeniu mety (Organizator 

zapewnia medale osobom, które zapiszą się do dnia 30.05.2018r.). 
8. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego  

Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz do stosowania się do poleceń 
Organizatora, jego przedstawicieli, w tym wolontariuszy działających z ramienia 
Organizatora przy organizacji Biegu. Przedstawiciele Organizatora oraz osoby 
uczestniczące w organizacji Biegu, a także wolontariusze będą wyposażeni  
w identyfikatory Organizatora. 

9. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  
 
 

http://biegwiecznieglodni.potrafiepomoc.org.pl/biegne-we-wroclawiu/


VI. Opieka  medyczna:   
  
Organizator zapewnia opiekę  medyczną w  postaci kwalifikowanego ratownika medycznego 

w czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu do godziny 14:00.  

VII.  Start  na  własną  odpowiedzialność: 

1. Zawodnik  startuje  w „Biegu Świadomości o  chorobach rzadkich” na  własną 

odpowiedzialność,  znając  stan swojego  zdrowia  i  wobec  braku przeciwwskazań  do 

udziału  w  tego  typu  imprezie -  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za

ewentualne  kontuzje  uczestnika  wynikające  z  udziału  w biegu  i/lub  przebiegu  trasy 

(upadki,  uderzenia  o drzewa,  gałęzie i inne).    

2. Za  osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych 
podczas całej imprezy biorą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni, którzy 
zobowiązani są towarzyszyć Uczestnikom podczas całej imprezy. 

3. Wskazane jest indywidualne ubezpieczenie się Uczestnika na własny koszt od 
odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

VIII. Inne postanowienia: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 
wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe i promocyjne 
działalności Fundacji, wykorzystania w Internecie, zamieszczenia na stronie 
internetowej Fundacji lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby 
w celu promowania działalności Fundacji. 

2. 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. 

IX.  Dane osobowe Uczestników: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników „Biegu Świadomości o  chorobach 
rzadkich” jest Fundacja „Potrafię Pomóc” Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  
z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu ul. Cybulskiego 35 H.  

2. Możecie się Państwo z nami skontaktować: tel. 509 685 328, e-mail: 

sekretariat@potrafiepomoc.org.pl  

3. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu przeprowadzenia biegu w tym:  
3.1. stworzenia list uczestników, którzy swój start dedykują dzieciom i dorosłym 

zmagającym się z rzadkim nieuleczalnymi chorobami, upublicznienia na stronie 
Fundacji, (www.potrafiepomoc.org.pl),   

3.2. zebranie i przetwarzanie danych osobowych związanych z dokonanym zapisem,  
3.3. w celach marketingowych związanych z promowaniem działalności prowadzonej 

przez Fundację,  
3.4. zamieszczania wizerunku Uczestników utrwalonego na zdjęciach i filmach 

wykonanych przez Fundację przed, podczas oraz po zakończonych Biegach na 
stronie www.potrafiepomoc.org.pl na jej subdomenie 
www.biegwiecznieglodni.potrafiepomoc.org.pl oraz portalu społecznościowym 
https://www.facebook.com/FundacjaPotrafiePomoc/ 



3.5.  w celach marketingowych związanych z promowaniem działalności prowadzonej 
przez Fundację. 

4. Uczestnikom biegu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Od 25.05.2018 r. również do sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.  

5. Dane Uczestników, Rodziców/Opiekunów Prawnych będą przechowywane 
maksymalnie do 6 lat i obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 
r. poz. 395, 398). 

6. Do danych Uczestników biegu będą mieli dostęp upoważnieni pracownicy  
i upoważnieni wolontariusze Fundacji Potrafię Pomóc.  

7. Od 25.05.2018 r. Uczestnicy lub Rodzice/Opiekunowie Prawni, będą mieli prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na podstawie 
dobrowolnej zgody Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna Prawnego (w przypadku 
Uczestnika niepełnoletniego, bądź takiego, który nie posiada pełnej zdolności do 
czynności prawnych). Wyrażenia zgód i oświadczenie o wypełnieniu przez 
Organizatora obowiązków informacyjnych wobec Uczestników nastąpi poprzez  
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia Uczestnika oraz w dniu Biegu na 
Karcie Uczestnika Biegu, stanowiących część procedury akceptacji Regulaminu 
Biegów.  

9. Każdy Uczestnik lub jego Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązani są przejść procedurę 
rejestracyjną i zaakceptować Regulamin.  

10. Wyrażenie zgód jest przez Uczestników i Rodziców/Opiekunów Prawnych dobrowolne. 
Niemniej, brak zgód uniemożliwi Fundacji zarejestrowanie osób chętnych do 
uczestniczenia w biegu, wyświetlenia na stronie z listą uczestników, zapewnienia 
Numeru i Pakietu Startowego oraz medalu. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

11. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika może odwołać zgodę w każdym 
momencie pisząc na: 

11.1. maila sekretariat@potrafiepomóc.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji 
na bieg.  

11.2. adres korespondencyjny Fundacji „Potrafię Pomóc” Na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi, ul. Cybulskiego 35 H 50-205 
Wrocław. 

 

X. Postanowienia  końcowe:   

  
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Nie dotyczy to jednak 

sytuacji i warunków atmosferycznych, które można uznać za sytuacje nadzwyczajne 
(orkan, burza, powódź, itp.), które uprawniają Organizatora do odwołania Biegu  
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników.  

2. Przed przystąpieniem do biegu Uczestnicy są zobowiązani do dopełnienia wszelkich 
formalności związanych z uczestnictwem w Biegu, w szczególności wypełnienia 
elektronicznego formularza zgłoszenia i podpisania na Karcie Uczestnika Biegu 
oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników oraz braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
  
 
MAPA BIEGÓW (patrz poniżej) 



 


