REGULAMIN
4. Biegu dla Hospicjów
Wrocław, 2 marca 2019 roku
I.

CEL

1. Wsparcie
finansowe
Hospicjów:
przy
Dolnośląskim
Centrum
Onkologii
we Wrocławiu (54-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12), pw. Świętego Jana Bożego
(51-128 Wrocław, ul. Poświęcka 8a) oraz pw. Św. Jana Pawła II w Kabuga (Rwanda),
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
2. Propagowanie w społeczeństwie opieki hospicyjnej.
3. Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
II. ORGANIZATOR
1. FUNDACJA
HOSPICYJNA
–
50-417
Wrocław,
ul
Traugutta
57/59,
e-mail:
biuro@biegdlahospicjow.wroclaw.pl;
fundacja@hospicjum.wroclaw.pl;
adres internetowy: www.hospicjum.wroclaw.pl.
2. Współorganizatorzy i partnerzy:
 Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław,
 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. 4. Bieg dla Hospicjów rozpocznie się 2 marca 2019 roku o godz. 11.00 na terenie Stadionu
Olimpijskiego al. I. J. Paderewskiego 35,
2. Zawodnicy muszą zweryfikować się w Biurze Zawodów do godziny 10.45,
3. Podczas trwania zawodów trasa biegu jest zamknięta dla ruchu kołowego, za wyjątkiem służb
organizatora.
4. Trasa i dystans:
1) START i META - biegu znajdują się na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego
we Wrocławiu oraz na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Odry.
2) Trasa biegu jest zamieszczona w formie mapy na stronie organizatora –
www.hospicjum.wroclaw.pl
3) Długość trasy – około 4 km.
4) 80% trasy biegu posiada nawierzchnię szutrową (wały wzdłuż Odry), 20% nawierzchnię
asfaltową.
5. Organizator zapewnia: przebieralnie, toalety oraz depozyt, które mieszczą przy Biurze Zawodów
w koronie Stadionu Olimpijskiego – trybuna zachodnia. Odzież zapakowaną do oznakowanych
przez organizatora worków (tylko podręczny bagaż), można będzie przekazać do depozytu
w godzinach od 9.00 do 10.45, a odebrać po biegu nie później jak do godziny 12.30.
IV. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem biegu na warunkach określonych w regulaminie może zostać każda osoba
fizyczna bez względu na płeć, która ukończyła 10 lat.
2. Przystąpienie do biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika lub przez opiekunów
prawnych niepełnoletniego uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w biegu.
3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się do biegu w terminie do 27 lutego 2019 roku, do godz.
24.00 lub przed wyczerpaniem limitu miejsc wyłącznie poprzez stronę internetową
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegach długich. Tylko
uczestnik pełnoletni może oświadczyć, że nie ma jakichkolwiek przeciwskazań do udziału
w biegu.

4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu pod warunkiem wyrażenia zgody i osobistego
złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu przez ich rodziców
lub ustawowego opiekuna.
5. W dniu zawodów podczas weryfikacji każdy uczestnik musi posiadać aktualny dokument
tożsamości ze zdjęciem.
6. Zgłoszenia nadesłane inną drogą, niż drogą elektroniczną nie będą przyjmowane, a uczestnik
nie będzie brał udziału w biegu.
7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór sportowy. Wszyscy zawodnicy biorący udział
w biegu muszą posiadać numer startowy przypięty do przodu koszulki.
8. W 4. Biegu dla Hospicjów obowiązywać będzie limit nieprzekraczający w całości 999
zawodników.
V.

ZGŁOSZENIA

1. Udział w biegu jest płatny – opłata wynosi minimum 40.00 zł.
2. Zgłoszenia do udziału w 4. Biegu dla Hospicjów przyjmowane są w terminie do 27 lutego 2019
roku, do godziny 24.00 lub do wyczerpania limitu tylko w formie elektronicznej poprzez
formularz
zgłoszeniowy
umieszczony
na
stronie
internetowej
www.maratonczykpomiarczasu.pl
3. Za pełne zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:
1) Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
www.maratonczykpomiarczasu.pl
2) Dokonanie opłaty za pakiet startowy w wysokości minimum 40 złotych złotych na konto
Fundacji Hospicyjnej w Banku PKO BP SA IV O/Wrocław o numerze: 63 1020 5242 0000
2802 0153 2605 ( w tytule przelewu należy wpisać „opłata za 4. Bieg dla Hospicjów oraz
podać imię, nazwisko zawodnika, rok urodzenia. Opłata raz uiszczona nie podlega
zwrotowi. Data wykonania ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania
pełnego zgłoszenia.
4. Biuro zawodów będzie funkcjonowało dnia 2 marca 2019 roku w godzinach 8.30 – 10.45
w koronie Stadionu Olimpijskiego – trybuna zachodnia; al. I. J. Paderewskiego 35, PL 51-612
Wrocław.
5. Obsługa Biura Zawodów będzie prowadzała weryfikację zawodników, wydawała numery
startowe i pamiątkowe koszulki.
6. Warunkiem pozytywnej weryfikacji zawodników jest:
1) zgłoszenie
się
do
Biura
Zawodów
w
godzinach
pracy
opisanych
w pkt. V/3. wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
2) w przypadku uczestnika niepełnoletniego konieczne jest osobiste stawiennictwo rodzica
lub opiekuna prawnego i złożenie oświadczenia (załącznik udostępniony będzie podczas
weryfikacji w biurze zawodów).
3) odebranie numeru startowego i pamiątkowej koszulki
7. Za sprawdzenie aktualności badań lekarskich zgłoszonych niepełnoletnich uczestników biegu
odpowiedzialność ponoszą zgłaszający rodzice i opiekunowie prawni.
8. Zgłoszenie udziału w 4. Biegu dla Hospicjów jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym
regulaminem, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody
na wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na zamieszczenie tych danych w przekazach
telewizyjnych,
radiowych,
internetowych
i
w
formie
drukowanej
oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy zawodników informacji dotyczących
organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów Biegu dla Hospicjów.
9. Zgłoszenie udziału w 4. Biegu dla Hospicjów jest potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą
informacyjną RODO w treści: Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja

Hospicyjna we Wrocławiu, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, KRS 0000112338 REGON
931183238 NIP 899-218-64-07. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy
pod
adresem:
fundacja@hospicjum.wroclaw.pl
Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, czyli Twojego udziału w IV Biegu
dla Hospicjów (świadczenie usług, przesyłanie informacji drogą elektroniczną, przygotowanie
pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp., publikowanie
ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczanie informacji nt. usług płatniczych,

obsługi zgłoszeń i korespondencji, kontaktu z Tobą, wykonania obowiązków prawnych
ciążących na Fundacji Hospicyjnej we Wrocławiu w celach podatkowych i rachunkowych, w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Hospicyjnej we Wrocławiu,
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, przesyłania informacji (email) o kolejnych edycjach
Biegu dla Hospicjów czy imprez organizowanych przez Fundację Hospicyjną. Podanie danych
osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu, jak i prowadzenia Twojego
konta na stronie http://www.biegdlahospicjow.wroclaw.pl
Dane na Twój temat pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawarciem umowy o
udziale w biegu. Przetwarzamy też dane, które powstają w trakcie wykonywania tej umowy (to
jest w związku ze zgłoszeniem się na IV Bieg dla Hospicjów przez:
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl). Niepodanie danych osobowych uniemożliwia
zawarcie umowy i udział w biegu. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze
strony http://www.hospicjum.wroclaw.pl/ oraz w sprawach dotyczących IV edycji biegu dla
hospicjów. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach
wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z zawartej umowy przez okres co najmniej 5 lat. Część Twoich danych
(szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym
terminie w celach statystycznych i archiwalnych. Twoje dane osobowe będą ujawniane
pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie
niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data
urodzenia, płeć, przynależność klubowa) będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na
stronie internetowej biegu. Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia po
zrealizowaniu celu przetwarzania przez Fundację. Skargę na sposób przetwarzania Twoich
danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Informacje o biegu można otrzymać:
1) na stronie Fundacji Hospicyjnej - hospicjum.wroclaw.pl
2) www.maratonczykpomiarczasu.pl – należy odszukać zakładkę biegu.
VI.

KLASYFIKACJA

W 4. Biegu dla Hospicjów będzie prowadzona klasyfikacja kobiet i klasyfikacja mężczyzn.
VII. NAGRODY
1. Każdy uczestnik biegu otrzyma przed startem numer startowy oraz pamiątkową koszulkę.
2. 3 najlepsze kobiety oraz 3 najlepszych mężczyzn otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.
3. Dla uczestników biegu przewidziane są nieodpłatnie: ciepły posiłek regeneracyjny i napój.
VIII. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji 4. Biegu dla Hospicjów pokrywa Fundacja Hospicyjna oraz partnerzy
i instytucje wspomagające: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, MCS Wrocław, AWF Wrocław,
2. Wszystkie wpływy z opłat za pakiet startowy zostaną przekazane na potrzeby Chorych
z Hospicjów: przy DCO, pw. Św. Jana Bożego, pw. Św. Jana Pawła II w Kabuga (Rwanda) .
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
2. Organizator
zapewnia
ubezpieczenie
od
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające

4.
5.
6.
7.

prawidłowe przeprowadzenie biegu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Bieg dla Hospicjów odbędzie się bez względu na pogodę.
Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom biegu do wglądu na stronie internetowej
www.hospicjum.wroclaw.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl
W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów na mecie do 1 godziny w dniu przeprowadzenia
biegu. Protest będzie rozpatrywany w terminie do 1 godziny od przyjęcia.

