Regulamin Biegu „Podaj Zmianę, wybiegnij z depresji”

Numer alarmowy 887 201 112 jest telefonem do Centrum Operacyjnego, gdzie przyjmowane są
wezwania medyczne od osób potrzebujących pomocy na biegu. Rekomenduje się korzystanie
z w/w alarmowego numeru telefonu dla dobra Uczestnika
I.

ORGANIZATOR

Organizatorem biegu „Podaj Zmianę, wybiegnij z depresji”, zwanym dalej „Biegiem”, jest El Padre
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Galopu 6, 02-822 Warszawa zarejestrowany pod nr KRS 0000300644,
posiadający NIP 521-34-73-972.
II.

PARTNER GENERALNY

Partnerem generalnym Biegu jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.

III.
1.
2.
3.
4.

CELE

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
Integracja lokalnych środowisk.
Wspieranie osób z depresją.

IV.

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2019 roku.
2. Bieg zostanie zorganizowany na trasie Kasprowy Wierch – Hel.
3. Bieg rozpocznie się 4 czerwca o godz. 18.00. Zakończenie zaplanowane jest na 8 czerwca o
godz. 12.00.
4. Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może
zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu
publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków
atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych).
5. Godzina startu, poszczególne punkty oraz szczegółowa trasa Biegu będą dostępne na stronie
internetowej Biegu, www.podajzmiane.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.
6. Podczas Biegu nie będzie pomiaru czasu.

V.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe, udostępnione przez uczestników Zawodów, będą przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późń. zm.) (dalej jako „Ustawa”)
b) stosowanym bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej
„RODO”).
Dane osobowe są zbierane/przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji Biegu.
Dane osobowe udostępnione przez uczestników, będą przetwarzane wyłącznie na cele
związane z organizacją Biegu, a w szczególności:
a) rejestracji uczestnika oraz ogłoszenia list startowych,
b) prezentacji uczestników, w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych publicznie
podczas Biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
c) informacyjnym, marketingowym i promocyjnym BNP Paribas Bank Polska Spółka
Akcyjna
Uczestnik poprzez rejestrację w Biegu, wyraża zgodę (również w rozumieniu art. 6 ust. 1
RODO) na przetwarzanie przez El Padre sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Galopu 6, 02-822
Warszawa zarejestrowany pod nr KRS 0000300644, posiadający NIP 521-34-73-972, jego
danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu
zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w
Biegu.
Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału
Biegu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe,
przysługuje prawo:
a) dostępu do udostępnionych danych osobowych,
b) żądania ich sprostowania,
c) żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
e) przenoszenia tych danych,
f) cofnięcia zgody w każdym dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom
i partnerom Biegu jak również BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w wyłącznym celu
związanym ze współorganizacją Biegu, za uprzednią wyraźną zgodą Uczestnika.
Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest El Padre sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Galopu 6, 02-822 Warszawa zarejestrowany pod nr KRS 0000300644, posiadający
NIP 521-34-73-972.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niż wskazanym w Regulaminie, ani
przekazywane do państw trzecich.

VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

1. Bieg odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2019 roku.
2. Bieg zostanie zorganizowany na trasie Kasprowy Wierch – Hel.
3. Przez uczestnika w rozumieniu Regulaminu należy rozumieć osobę, która spełnia warunki
określone w Regulaminie i bierze udział w Biegu, dalej „Uczestnik”.
4. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni nie później niż w dniu 03.06.2003 r., czyli w
dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich
wymagane jest dołączenie do „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności
dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna
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prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią
odpowiedzialność.
Uczestnikami Biegu mogą być osoby fizyczne, które przedstawiły aktualne badania lekarskie
potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wzięcie udziału w Biegu oraz dokonały rejestracji.
Uczestnik jest zobowiązany do okazania Organizatorowi przed rozpoczęciem Biegu
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Osoba, która nie okaże w dniu Biegu w/w
dokumentu, nie może uczestniczyć w Biegu.
Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania Regulaminu, porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników. Organizator ma prawo usunąć z
Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia zdania poprzedniego.
Uczestnicy wydarzenia (zawodnicy) zobowiązani są przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322, z 2019
r. poz. 53, 60, 730) oraz regulaminu wydarzenia.
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego,
zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz
dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację
wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w
mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji
na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego
wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i
bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że
tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach,
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na
potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z
działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny, dostępny na Stronie
internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.
Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany
w Formularzu adres e-mail wysłane wygenerowane hasło. Aby ukończyć rejestrację, należy
dokonać Opłaty Rejestracyjnej.
Opłata Rejestracyjna wynosi minimum 20 PLN.
Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora
w terminie podanym na Stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu.
Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej
(polski złoty, PLN).
Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji
przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej
na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej
w imieniu innych Uczestników Biegu.
Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o
nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych,
złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po
zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
Po potrąceniu opłaty manipulacyjnej Opłata Rejestracyjna w całości przekazana zostanie dla
beneficjenta/tów, którymi są fundacje walczące z depresją. Lista fundacji dostępna jest na
Stronie internetowej.
cele charytatywne.
Zgłoszenia udziału w Biegu przyjmowane są od 13 maja 2019 roku do dnia 2 czerwca 2019
roku lub do wyczerpania limitu.

22. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego
dostępnego na Stronie internetowej w sposób zgodny z instrukcją.
23. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej Organizator
pozostawi bez rozpatrzenia.
24. Limit rejestracji na każdy odcinek specjalny wynosi 30 osób.
25. W przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszeń Organizator nie przewiduje możliwości
rejestracji Uczestników w dniu Biegu.
26. W Biegu biorą udział Uczestnicy, zgłoszeni i zarejestrowani zgodnie z Regulaminem.
Wszystkich Uczestników obowiązuje strój sportowy, który uczestnicy Biegu zapewniają we
własnym zakresie.
27. Uczestnikami wydarzenia są tylko i wyłącznie osoby, które dostarczyły Oświadczenie
dołączone do Regulaminu, stanowiące Załącznik nr 1.
28. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na
miejsce Biegu.
29. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie pisemnej
(Załącznik numer 1 do Regulaminu) oraz dostarczenia go do Punktu startowego, a także
odznaczenia (zaakceptowania) odpowiedniego checkboxu, dostępnego w Formularzu
rejestracyjnym zgodnie z postanowieniami stanowiącymi, że Uczestnik:
a) akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania;
b) posiada stan zdrowia umożliwiający mu dział w Biegu (w szczególności bez
przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu) oraz że wyraża zgodę na
udział w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyk, wynikających z charakteru tego wydarzenia;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z organizacją Biegu;
d) wyraża zgodę na korzystanie, w tym rozpowszechnianie przez BNP Paribas Bank
Polska Spółka Akcyjna oraz Organizatora jego wizerunku utrwalonego na
fotografiach i materiałach filmowych, wykonanych podczas Biegu,
e) wyraża zgodę na poddanie się weryfikacji w Punkcie startowym. Podczas weryfikacji
konieczne będzie złożenie przez Uczestnika w formie pisemnej oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 1).
30. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
31. W trakcie trwania Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia otrzymanego
numeru startowego.
32. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej
części stroju. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja
(obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.
33. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.
34. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.
35. Każdy z Uczestników Biegu otrzyma po jego zakończeniu pamiątkowy medal za
uczestnictwo.
36. Uczestnicy wydarzenia mogą poruszać się jedynie po prawej stronie jezdni.
37. Uczestników obowiązuje zakaz wyrzucania odpadków oraz śmiecenia w jakiejkolwiek innej
formie, a także zakaz niszczenia mienia publicznego.
38. Liczba uczestników poruszających się jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4
osób jednocześnie. Uczestnicy nie mogą przekraczać osi jezdni.
39. Długość kolumny uczestników poruszających się jezdnią nie może przekraczać 50 m, co
będzie egzekwowane przez organizatora.
40. Średnie przewidywane tempo Biegu to 12km/h. Akceptując Regulamin Uczestnik
zobowiązuje się, że jego kondycja oraz przygotowanie umożliwiają pokonanie wybranego
dystansu we wskazanym tempie.
41. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać elementy odblaskowe. Ponadto kierownik
kolumny dodatkowo wyposażony będzie w białe światło, a ostatni uczestnik w kolumnie w
światło czerwone.
42. Organizator odmawia udziału w wydarzeniu osobom:

a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
43. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas
trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a. pracowników ochrony,
b. powołanie kierownika kolumny oraz dowódcy ochrony.
44. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia, a w szczególności
zachowania osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone
podczas utrwalania przebiegu wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające
znaczenie dla toczących się takich postępowań. Organizator niezwłocznie przekazuje
prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren Imprezy lub Policji.

VII.

ODCINKI SPECJALNE

1. W Biegu udział bierze wyselekcjonowana przez Organizatora grupa osób, która obecna jest na
trasie Kasprowy Wierch – Hel, dalej „Sztafeta”.
2. Na trasie Biegu wyznaczone zostaną odcinki specjalne wraz z punktami, dalej „Punkty
startowe”. Uczestnicy Biegu mogą zarejestrować się na wybrane przez siebie odcinki Biegu.
3. Punkty startowe wyznaczą początek trasy Uczestników, którzy nie znajdują się w Sztafecie.
4. Na każdym z Punktów startowych obowiązywać będzie limit zgłoszeń, tj. 30. osób.
5. Po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń na dany Punkt startowy rejestracja na daną
lokalizację zostanie zakończona.
6. W warunkach wystąpienia mgły Bieg zostanie przerwany aż do momentu uzyskania
wystarczającej niezbędnej widoczności. W zaistniałej sytuacji uczestników obowiązuje
całkowity zakaz poruszania się po jezdni.
7. Jeżeli warunki uniemożliwią kontynuowanie Biegu w formule kolumny pieszej, Organizator
ze względów bezpieczeństwa poinformuje Uczestników o zakończeniu odcinka otwartego dla
osób zarejestrowanych na skutek czego wszyscy Uczestnicy mają obowiązek odłączyć się od
kolumny. Powyższa sytuacja nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń uczestników wobec
Organizatora.

VIII.

UCZESTNICTWO NA ETAPIE GÓRSKIM

1. Ze względów bezpieczeństwa na odcinku Kasprowy Wierch – Kuźnice każdy z Uczestników
Biegu zobowiązany jest do posiadania:
a) plecaka lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy,
b) pojemnika na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra,
c) obuwia i ubioru dostosowanego do trudnej górskiej trasy i przewidywanych
warunków pogodowych,
d) latarki czołówki wraz z dobrymi bateriami,
e) włączonego i naładowanego telefonu komórkowego (z roamingiem),
f) dowodu osobistego lub ważnego paszportu,

g)
h)
i)
j)
k)

2.

3.

4.

5.

6.

czapki lub chusty typu Buff,
rękawiczek (z zakrytymi palcami),
kurtki wiatroodpornej z długim rękawem (może być bez kaptura),
bandaża elastycznego i opatrunku jałowego, foli NRC o wym. 140x200 cm.,
dostarczonego przez Organizatora numeru startowego (przypięty z przodu, na piersi
lub w pasie, zawsze widoczny),
l) mapy trasy dostarczonej przez Organizatora.
Na odprawie w przeddzień zawodów zostanie ogłoszona ostateczna lista sprzętu
obowiązkowego. W razie bardzo złych prognoz niektóre części wyposażenia zalecanego, będą
obowiązkowe. W związku z tym należy mieć je ze sobą w Zakopanem.
Przez wyposażenie zalecane rozumie się:
a) kurtkę wodoszczelną z kapturem - obowiązkowa w razie bardzo złych prognoz,
b) drugą warstwę z długim rękawem (cienki polar lub inne) - obowiązkowa w razie bardzo
złych prognoz,
c) długie spodnie wiatroodporne - obowiązkowe w razie bardzo złych prognoz,
d) kije trekkingowe (teleskopowe lub jednoczęściowe),
e) kubeczek biegowy wielorazowego użytku o minimalnej pojemności 150ml, nie używamy
kubeczków jednorazowych.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Za zejścia ze szlaków (skracanie trasy) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego
miejscami, Uczestnik może zostać ukarany przez strażnika TPN.
Trasa biegnie szlakami (https://www.e-gory.com/opisy.php?opis=34 oraz
http://kasprowywierch.biz/szlaki.html#prettyPhoto) Tatrzańskiego Parku Narodowego w
związku z tym zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Parku m.in.:
- zakaz schodzenia za szlaku,
- zakaz wyrzucania śmieci,
- zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nie schodzą ze szlaku, prowadził ich będzie ratownik górski.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą wszystkich odpadów, które
wyprodukował.

IX.

OPIEKA ZDROWOTNA

1. Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń
wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem
fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca
przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań
medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej
Uczestnika.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia
i wypełnienie danych kontaktowych do najbliżej osoby (ICE).
3. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia oznacza, że uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu,
w tym zagrożenie wypadkami drogowymi, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko.
4. Numer alarmowy 887 201 112 jest telefonem do Centrum Operacyjnego, gdzie przyjmowane
są wezwania medyczne od osób potrzebujących pomocy na biegu. Rekomenduje się
korzystanie z w/w alarmowego numeru telefonu dla dobra Uczestnika.
5. Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne
i nieodwołalne. Organizator i zabezpieczenie medyczne zastrzegają sobie także prawo do
odmówienia prawa startu oraz ponownego startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po
spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, pobudzonemu, a także podejmującemu

jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu swoim i pozostałych
Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia.
6. W trakcie biegu zostanie przeprowadzona cykliczna kontrola stanu zdrowia sztafety oraz
pozostałych biegaczy, której zawodnicy muszą się poddać bezwzględnie, w zależności od
decyzji zespołu medycznego (badania i parametrów pacjenta) zawodnik może zostać
wykluczony z biegu czasowo lub całkowicie.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
4. W sprawach dotyczących Biegu nieuregulowanych w Regulaminie ostateczną decyzję
podejmuje Organizator.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje w dniach 4-8 czerwca 2019 roku, w czasie trwania Biegu.

Załącznik numer 1 do Regulaminu
………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA BIEGU „PODAJ ZMIANĘ, WYBIEGNIJ Z DEPRESJI”

..............................................................................................
imię i nazwisko

..............................................................................................
Adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego Uczestnika

..............................................................................................
Adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego (ICE)

W związku i w ramach mojego udziału w biegu „Podaj zmianę, wybiegnij z depresji” odbywającego się w
dniach 04-08 czerwca 2019 r. (dalej: „Bieg”) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne oraz
bezterminowe korzystanie, w tym rozpowszechnianie mojego wizerunku przez:
• El Padre sp. z o.o. z siedzibą przy w Warszawie, ul. Galopu 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300644, o numerze NIP:
5213473972, numerze REGON: 141320592, o kapitele zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej
„Organizator”) oraz
• BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211
Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418
918 zł w całości wpłacony (dalej „Partner Generalny”), w zakresie współpracy z przy realizacji Biegu,
utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych (w tym video i multimedialnych), wykonanych w związku z
moim udziałem w Biegu oraz poprzez wykorzystywanie mojego wizerunku w sposób publiczny oraz jego
przetwarzanie w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu oraz Regulaminie, w szczególności w materiałach
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci
internetowej i umieszczania w folderach, ulotkach reklamowych, materiałach korporacyjnych drukowanych w
dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski, oraz przetwarzania i rozpowszechniania przetworzonego
wizerunku w powyższym zakresie.
Powyższa zgoda uprawnia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz Organizatora do przeniesienia na
działające na ich zlecenie osoby trzecie, określonego w niniejszym Oświadczeniu zezwolenia na
rozpowszechnianie wizerunku ramach organizacji Biegu. Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zgody
na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

…………………………………………
imię i nazwisko (czytelnie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu
rejestracyjnym do Biegu przez Administratora danych oraz oficjalnych sponsorów i partnerów Biegu, w
rozumieniu oraz na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późń. zm.) oraz stosowanym bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 roku
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
Administratorem danych osobowych jest El Padre sp. z o.o. z siedzibą przy w Warszawie, ul.
Galopu 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000300644, o numerze NIP: 5213473972, numerze REGON: 141320592.
Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania udostępnionych przeze mnie danych osobowych,
wskazane w Regulaminie Biegu. Zostałem poinformowany, że Administrator danych może powierzyć
przetwarzanie danych osobowych Partnerowi Generalnemu, tj. BNP Paribas Bank Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. Oświadczam także, że
zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych
osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Biegu.

…………………………………………
imię i nazwisko (czytelnie)

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Biegu oraz że startuję
w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka
wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub
życia. Oświadczam, że biorąc udział w Biegu mam świadomość, że nie mogę być pod wpływem
alkoholu i innych środków odurzających.
Oświadczam, iż po zakończeniu biegu biorę na siebie pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie
oraz bezpieczny powrót do domu, będąc zarazem świadomym, iż Organizator nie zapewnia powrotu na
punkt startu.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu
i w pełni akceptuję postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam
zgodę na poddanie się weryfikacji w wybranym przeze mnie Punkcie startowym zgodnie z
Regulaminem.

…………………………………………
imię i nazwisko (czytelnie)

