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REGULAMIN
SZTAFETA MARATONSKA - B|EG pO NADZTEJE

Wroclaw, 15 wrze5nia 2019 r.

I, CEL
Zbi6rka pienigdzy dla podopiecznych Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworowq" leczonych
ry Poladregionalnym Centrum Onkologii Dziecigcej ,,Przylqdek Nad;ziei" - Klinika Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecigcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wroclawiu. Zebrane Srodki
w calo6ci zostanq przekazane na zakup kosztownych lek6w ratujqcych 2ycie, zabiegi medyczne,
rehabil itacj g, sprzgt diag nostyczny i terapeuty czny .

II. PATRONAT
Sztafeta Maratohska - Bieg po nadziejg objgta jest honorowym patronatem Parlamentarnego Zespolu ds.
Dzieci.

1.

III. ORGANIZATOR
Sztafeta Maratohska - Bieg po nadziejq jest organizowana w ramach 37. PKO Wroctaw Maratonu.
37. PKO Wroclaw Maraton jest imprezq organizowanEprzez MlodzieZowe Centrum Sporlu Wroclaw,
PL 51-612 Wroclaw, al. lgnacego Jana Paderewskiego 35.
Bezpo6rednim organizatorem ,,sztafety Maratofiskiej - Bieg po. nadziejg" jest Fundacja ,,Na
ratunek dzieciom z chorobq nowotworowq", PL s3-111wroclaw, ul. slgzna i14sl1t.

IV. TERMIN
15. wrze6nia 2019 r. start pierwszego uczestnika sztafety o godz. 9.20 - Stadion Olimpijski,
przybiegnigcie ostatniego zawodnika sztafety na metq okolo god:1. 14.00 - Stadion Olimpijski.
Zawodnicy sztafety maratohskiej ,,Bieg po nadziejg" be dq zobligowani do oczekiwania
w Wznaczonych miejscach na trasie na przybycie poprzedzajqcvch ich czlonkow sztafety.

Uczestnicy sztafety pobiegnq na trasie 
y/ tt%tfiroclaw 

Marratonu. Ka2dy z cztonk6w sztafety
bqdzie mial do pokonania w formie marszobiegu dystans minimum 1 kilometra. Zawodnik moze
pokona6 dystans dlu2szy niZ '1 kilometr.
Cala trasa bgdzie podzielona na 42 odcinki, oznakowane tablicarni/flagami co 1 kilometr.
Organizatorzy sztafety i maratonu dopuszczajq mo2liwo6c udzialu w sztafecie grupy wigksz$ ni2 42
osoby.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem sztafety moze zostad ka2da osoba, ktora:
a. 15 wrze6nia 2019 r. bgdzie miala ukoriczone 1B lat,
b. uzupelni zalqcznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wyra2ajqc wolg dotyczqcq m.in. stanu zdrowia,

przett't arzani a da nych osobowych,
c. wplaci oplatg startowq (darowizng) w wysoko6ci minimum 1OO zl (slownie: sto zlotych)

w terminie do 6 wrzesnia 20'19 r. na konto: Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobq
nowotworowq". Numer konta: 97 1160 2202 0000 0000 93€)4 2103. W tytule przelewu prosimy
poda6 - Sztafeta Bieg po nadziejg - lmig i Nazwisko. Oplata retzuiszczona nie podlega zwrotowi.
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VII, ZGLOSZENIA

Aby dokonac zgloszenia, nale|y wypelni6 formularz dostgpn'y na wvwv.przyladeknadziei.pl oraz
www.wroclawmaraton.pl w zakladce Sztafeta charytatywna - Bieg po nadziejq w terminie do
6 wrze6nia 2019 r. do godz. 15.00.
Osoby, kt6rych zgloszenia wplynq po 6 wrzeSnia 2019 r. mogq nie otrzyma6 wszystkich
Swiadczeh przewidzianych dla uczestnik6w biegu.
W dniach 12-13wrze1nia2019-r. w godz.8.00-16.00 w siedzibie Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z
chorobq nowotworowE" przy ul. Slgznej 1i4sli, 53-'1 11 Wroclaw:
a. podpisad formularz zgloszeniowy orazzalqcznik nr I do niniejszego regulaminu,
b. odebra6 koszulkg,
c. ustali6 szczegoly dotyczqce miejsca staftu na trasre.
Ustalenie kolejnoSci zmian w sztafecie oraz miejsca biegu na trasie zostanie og{oszone przez
bezpoSredniego organizatora sztafety w terminie do 13 wrzeSnia2o1tg r.

VIII. INNE
Ka2dy z uczestnik6w sztafety, we wlasnym zakresie w ustalonym z organizatorem czasie
i miejscu, pojawia sig na trasie i oczekuje na swojego poprzednik:a.
Zawodnicy biegnqcy w grupie zobowiqzani sq do dostosowania tempa biegu do aktualnie
najwolniejszego zawodnika w grupie.
Ka2dy uczestnik sztafety otrzyma pamiqtkowy medal na mecie :t7. PKO Wroclaw Maratonu.
Organizatorzy planujq wykonanie pamiqtkowego zdjgcia wszystkich uczestnik6w sztafety
maratohskiej- Bieg po nadziejg 15.09.2019 r. okolo godz.14.40.
Zawodnicy bgdq ubezpieczeni od nastgpstw nieszczgsliwych wypadk6w przez organizatora 37. PKO
Wroclaw Maratonu. Szczeg6ly polisy (ubezpieczyciel, nurner polisy, gwbrantowana suma
ubezpieczenia, og<ilne warunki ubezpieczeri) opublikowane zostanq na stronie internetowej
www.wroclawmaraton.pl w dziale Regulamin do 30 sierpnia 20igl r.
Integralnq czgSciq regulaminu jest zalqcznik nr 1
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lzieie - oSWlADczENlE
Dziatalqc we wlasnym imieniu, Ja nizej podpisana/-y:

(lniig i Naz,,visko)

spelniajqc warunki dotyczqce dokonywania zgloszerl oraz uczestRictwa w Sztafecie Maratoriskiej - Bieg po nadziejg,
kt6ra odbgdzie sig w ramach 37. PKO Wroclaw Maratonu, okreSlonej w Rozdziale Vl i Vll Regulaminu tej impre2y,
skladam nastgpujqce oSwiadczenia:

1' OSwiadczam,2e zapoznalem siq z Regulaminem Sztafety Maratoftskiej - Bieg po nadziejg oraz 37. PKO
Wroclaw Maratonu i w pelni akceptuje ich postanowienia oraz zobowiqruje sig do ich przestrzeganta.

2' OSwiadczam, ze znajdujg sig w dobrym stanie zdrowia i z chwilq zlo2enia niniejszego o6wiadczenia, nie sq mi
znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udzialu Sztafecie Maratonskiej - Bieg po nadziejg.
W pzypadku, gdyby m6j stan zdrowia ulegl zmianie w dniu rozpoczgcia Sztafety Maratohskiej - Bieg 

-Sio

nadzieiq, oSwiadczam, ze do niej nie przystqpig. Oswiadczam, zet biorq udziat w sztafecie na wl-asnq
odpowiedzialnoSc maiqc pelnq SwiadomoSd niebezpieczehstw i ryzyka, wynikajqcych z charakteru tej imprezy
sporlowej, ktore mogq polegaC na utracie zdrowia lub 2ycia.

JednoczeSnie:

1. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych doty'czqcych stanu zdrowia w zwiqzku z
powyzszym oSwiadczeniem przez Organizatora sztafety - Fundactjg ,,Na ratunek dzieciom z chorobq
n-owotworowq", 53-1 11 Wroclaw, ut. Stg2na 114s/1 . dla cel6w zwiqzernych zorganizacjq iprzeprowadzeniem
Sztafety maratohskiej - Bieg po nadziejg. OSwiadczam r6wniez, 2e mam SwiadomoSd, i2 podanie ww. danych
osobowych jest dobrowolne, oraz 2e zgoda moze by6 cofnigta w kazdym czasie, jednak brak ich podania lub
brak wyrazenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnigcie zgody skutkujq brakiem mozliwoSci realizaqi umowy, tj.

2. ; F';::rZ:i:';:tf,oj adres em,ait inrormacji na temat przysztych imprez
sportowych, organizowanych przez Organizatora Sztafety Maratoftsk:iej - Bieg po nadziejq tj. Fundacjg ,,Na
ratunek dzieciom z choroba nowotworowa .

3. Wyra2am zgodq na nieodplatne wykoizystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporzqdzenie, utrwalanie
i rozpowszechnianie przez Organizatora Sztafety Maratohskiej - Bie17 po nadziejg tj. Fundacjg ,,Na ratunek
dzieciom z chorobq nowotworowq" oraz 37. PKO Wroclaw Maratonu tj. Mtodzie2owe Centrum Sportu Wroclaw
z siedzibq przy al. lgnacego Jana Paderewskiego 35 we Wroclawiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 4 lutego 1994. r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny oraz udzielam nieodwotalnej i nieodplatnej ticencji na wykorzystanie utnualonego
w i ze ru n ku n a n a stqp uj qcyc h pol ac h e ks pl o atacji :

utrwalanie i zwielokrotnianie jakqkolwiek znanq technikq oraz rozpot^tszechnianie w dowolnej formie,
wprowadzanie do pamiqci komputera ido sieci multimedialnej,
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
publiczne wystawianie, wySwietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak2e publiczne
udostqpnianie w taki sposob, aby ka2dy m6gl miec do niego dorsfgp w miejscu i w czasie przez siebie
wyaranym,

e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach,
p re ze ntacj ac h, b i I bo rd ach,

f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
S. udostqpnianie sponsorom oraz oficjalnym parinerom lub wspolorganizatorom egzemplarza lub kopii, na

ktorei utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjatnego paftnera lub
wsp6lorganizatora w kontek1cie jego udzialu w organizacji 37. PKO Wroclaw Maratonu,

w celach promocyjnych i statystycznych zwiqzanych z rozpowszec:hnianiem przy wykorzystaniu Srodk6w
masowego przekazu, informacji o Sztafecie Maratonskiej - Bieg po nad;ziejq i 37. PKO Wroclaw Maratonie oraz

(DD/N4M/RRRR)

* niewlaSciwe skreSli6
dnia

(Podpis, zgodny ze \iEo(en widniejqcym na dokumencie toZsamo6ci)
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie zarl.13 ust. 1 i 2Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67g z dnia 27 kwieInia20j6
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przef,Natzaniem danych'osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9b/46/wE (zwanego dalej RoDo):

1' Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu zgloszeniowym
jest Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworowq", PL 53-1'l'1 Wroclaw, ul. Slg2ni.114s/.1 RDO
wyznaczyl inspektora danych osobowych, z ktorym mo2na korespondowa6 pisemnie z zaznaczenie adresata
iako Inspektora Ochrony Danych osobowych na wskazany w pkt 'l powy2ej adres bqd2 na adres e-mail
fundacja@naratunek.org,

2' iowym bgdq przef,uarzane na podstawie umowy zwiqzanej
nadziejg podstawil prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (panali
i wypelnic jej warunki, wykonywai rozliczenia finansowe,
elnienia ww. obowiqzk6w). W przypadku oSwiadczenia, 2e

sobowe bgdq przr:twarzane na podstawie pana/i zgody -podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku wyrazenia zgody na pzesylanie na pana/iadres
mailowy, informacji i ankiet dotyczqcych organizowanych przez organiziatol6w Sztaiecie lVlaratoriskiej - Bieg po
nadziejg - podstawa prawna aft. 6 ust. 1 lit. a RODO

3. ADo moze przekazywaI, Pani/Pana dane w szczeg6lnosci nastgpujqcym odbiorcom:a. podmiotom przetvvarzajqcvm, kt6rym ADO zleci czynno6ci przel;,warzania danych,b. innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, senryisorn platno6ci elektronicznych, bankom,

4. czasowvm
qzanych z
ostgpu do

etnych danych sprostowania, ograniczenia przetwarzania
y m z obowiqzujqcych przepis6w prawa, prawo do wycofania

5. sobowych.
powyzej wnioski nalezy sklada6 do ADO za poSrednictwem

na adres e-mail. lUndacia@naratunek.orq
zorczego (w rozumieniu RODO) dotyczqcq przetwarzania
y Danych Osobowych.
kiem zawarcia umowy. lch podanie jest dobrowolne, lecz
uczestnictwa w Sz:tafecie Maratohskiej - Bieg po nadziejg.

ZAPOZNAT_EMiAM StE Z TRESCTA
KL,AUZULI

(podpis)
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