Bieg Mikołajów 2020 Virtual Run
Regulamin

§ 1. Organizator
Organizatorem Biegu Mikołajów 2020 Virtual Run, dalej zwanego Biegiem, jest Fundacja Góry
Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Mchów 3a, 04-735, zwana dalej
Organizatorem.
§ 2. Cel
Głównym celem organizacji Biegu jest akcja charytatywna, w ramach której każdy przebiegnięty
kilometr to złotówka przekazywana na organizacje wspomagające leczenie chorych dzieci, a ponadto:
• upowszechnianie aktywności ruchowej
• upowszechnianie formuły aktywności ruchowej całych rodzin, zgodnej z wymogami
bezpieczeństwa w okresie pandemii.
§ 3. Termin i miejsce
W Biegu można wziąć udział w dniu 03.12.2020 roku od godz. 8:00 do dnia 10.12.2020 roku do
godz. 20:00. Miejscem przeprowadzenia akcji jest cała Polska. Każdy uczestnik może wykonać swój bieg
w ramach Biegu w wybranym przez siebie miejscu i czasie na terenie Polski, z tym, że bieg uczestnika
powinien rozpocząć się i zakończyć w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim. Hasło Biegu to:
„Pomagamy – od morza, po Tatry”

§ 4. Reguły Biegu Mikołajów Virtual Run
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Bieg odbywa się w wybranym przez uczestnika miejscu i czasie (uwzględniającym okres, w którym
można wziąć udział w Biegu, wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu).
Przy zapisach uczestnik ma możliwość wyboru miasta/regionu Biegu – tym samym wybiera
jednego z ośmiu Beneficjentów, na rzecz którego zostaną przekazane pieniądze zebrane w
związku z Biegiem od niego. Wybór miast nie ma związku z miejscem, w którym Uczestnik odbywa
swój bieg w ramach Biegu. Uczestnik może wykonać swój bieg w ramach Biegu w dowolnym
miejscu na terenie Polski.
Miasta i regiony możliwe do wyboru to: Trójmiasto, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków,
Bielsko-Biała, Podhale i Białystok.
Każdy kto chce wziąć udział w Biegu musi zarejestrować się do Biegu na stronie https://zapisy.ststiming.pl/660/ uiścić opłatę wpisową określoną w § 5 niniejszego Regulaminu.
Każdy uczestnik musi przebiec określony dystans (maksymalnie 10 km). Za każdy przebiegnięty
kilometr Fundacja Góry Przenosić przekaże 1 zł na rzecz wybranych szpitali dziecięcych,
znajdujących się na terenie kraju. Zaliczeniu podlegają wyłącznie pełne (ukończone) kilometry.
Każdy uczestnik musi posiadać urządzenie do rejestrowania pokonanego dystansu i czasu trwania
biegu (np. smartfon z aplikacją, zegarek sportowy z odpowiednim oprogramowaniem).
Po ukończeniu swojego biegu uczestnik musi opublikować swój wynik w systemie informatycznym
przygotowanym przez Partnera technicznego: STS-Timing, dostępnym pod adresem
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internetowym https://live.sts-timing.pl/wbm2020 Wynik powinien być wpisany do systemu
informatycznego w terminie wskazanym w § 12 niniejszego Regulaminu.
Na stronie przygotowanej przez Partnera technicznego biegu, STS-Timing, będą publikowane na
bieżąco wyniki.
Osoby, które przebiegną dystans krótszy niż 10 km, zostaną sklasyfikowane na dalszych pozycjach
(niezależnie od tempa), w stosunku do tych, które przebiegły 10 km.
§ 5. Uczestnictwo i opłaty
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W Biegu prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia startu w ramach Biegu ukończą 18 lat,
z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
W Biegu prawo startu mają wyłącznie te dzieci (niepełnoletnie osoby), których opiekunowie
prawni sami zapisali się do Biegu i chcą zaktywizować swoje dzieci.
Zapisy do udziału w Biegu trwają od 10 września 2020 r. do grudnia 2020 r.
Po terminie 3 grudnia 2020 r. niemożliwe będzie dopisanie się do udziału w Biegu.
Każdy pełnoletni uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, wynoszącej 79 PLN.
Każdy dziecięcy uczestnik Biegu Mikołajów Virtual Run ponosi koszty opłaty wpisowej,
wynoszącej 79 PLN. Opłatę wpisową za niepełnoletniego uczestnika ponosi jego opiekun prawny
dokonujący zapisu do Biegu.
Opłata wpisowa obejmuje:
- przekazanie 1 zł za każdy przebiegnięty kilometr na rzecz beneficjentów Fundacji
- koszty operacyjne przeprowadzenia biegu
- medal dla każdego uczestnika Biegu Mikołajów Virtual Run (wraz z wysyłką po terminie Biegu)
- czapkę Mikołaja (wraz z wysyłką po terminie Biegu)
- numer startowy zawodnika (do pobrania i wydruku przed terminem Biegu)
- dyplom uczestnictwa w Biegu Mikołajów Virtual Run (w formacie PDF, przesłany za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail po ukończeniu Biegu)
- obsługę informatyczną klasyfikacji Biegu.
Uiszczenie opłaty wpisowej jest warunkiem zapisu do Biegu oraz udziału w Biegu.

§ 6. Zapisy
1. Zapisy do udziału w Biegu Mikołajów Virtual Run możliwe są tylko online pod adresem witryny:
https://zapisy.sts-timing.pl/660/
2. Aby z powodzeniem zapisać się na Bieg, należy wypełnić wszystkie dane osobowe (zwracając
szczególną uwagę na podanie prawidłowego adresu – pakiety startowe zostaną wysłane na ten
adres), zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz uiścić opłatę
wpisową. Liczba pakietów startowych ograniczona jest do 4.000. Pakiety wydawane będą według
kolejności dokonania łącznie dwóch czynności: prawidłowego zapisu do udziału w Biegu oraz
uiszczenia opłaty wpisowej.
§ 7. Wysyłka pakietów startowych
1. Pakiety startowe zostaną wysłane do uczestników po zakończeniu Biegu
2. Pakiet zawierający numer startowy, medal, czapkę Mikołaja otrzyma każdy uczestnik, który zapisał
się oraz opłacił udział w Biegu.
3. Otrzymanie pakietu startowego wraz z medalem nie oznacza automatycznego pojawienia się
w klasyfikacji końcowej Biegu z tytułu ukończenia Biegu. Aby się w niej znaleźć należy przebiec

określony dystans i wprowadzić swój wynik do systemu informatycznego w terminie wskazanym
w § 12 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Udział w Biegu dzieci
1. Dzieci mogą uczestniczyć w Biegu tylko w momencie, gdy co najmniej jeden opiekun prawny
dziecka również zapisał się na Bieg oraz wyłącznie w towarzystwie i pod opieką swojego opiekuna
prawnego.
2. Klasyfikacja dzieci będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach wiekowych.
a. Kategoria I – do 12 lat (dzieci urodzone do 30.11.2008)
b. Kategoria II – od 12 lat do 18 lat (dzieci urodzone od 01.12.2008 do 01.12.2002) W
kategorii II minimalny wiek dziecka to ukończone 12 lat.

§ 9. Udział zespołów
1. Każdy uczestnik ma możliwość uczestnictwa w Biegu ze swoim zespołem.
2. W celu uczestnictwa w Biegu, w określonym zespole, należy wpisać jego nazwę podczas podczas
zapisywania się do Biegu.
3. Liczba kilometrów przebiegniętych przez uczestników poszczególnych zespołów będzie
sumowana.
4. Zespoły będą ujęte w oddzielnej klasyfikacji.
5. Ważne, aby nazwa zespołu była taka sama u wszystkich uczestników danego zespołu.
W przypadku błędnego wpisania nazwy przez uczestnika, jego kilometry nie będą zaliczane do
wyników zespołu.

§ 10. Klasyfikacje
1. Podczas Biegu klasyfikacje odbędą się w następujących kategoriach:
- najszybciej pokonany dystans (10 km) w każdym z miast (OPEN KOBIETY, OPEN MĘŻCZYŹNI)
- najszybciej pokonany dystans (10 km) w całej Polsce (OPEN KOBIETY, OPEN MĘŻCZYŹNI)
- najwięcej pokonanych kilometrów przez uczestników biegających dla danego miasta
- najwięcej pokonanych kilometrów przez zespoły (rywalizacja w całej Polsce)
- klasyfikacja dzieci ma za zadanie pokazać tylko liczbę uczestników poniżej 18 roku życia oraz
wskazać liczbę kilometrów przebiegniętych przez nich; czas pokonania dystansu nie ma
znaczenia.
§ 11. Beneficjenci
1. Beneficjentami Biegu są placówki medyczne w Trójmieście, Białymstoku, Poznaniu, Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie, Bielsku-Białej i na Podhalu.
§ 12. Wprowadzanie wyników
1. Wyniki, po przebiegnięciu określonego dystansu, wprowadzane są samodzielnie przez
zawodników do systemu wyników https://live.sts-timing.pl/wbm2020
2. Aby wprowadzić wynik uczestnik musi posiadać zrzut ekranu lub zdjęcie (format JPEG lub PNG),
poświadczające pokonanie dystansu. Zrzut ekranu bądź zdjęcie musi mieć rozmiar mniejszy niż 2
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MB. W przypadku zrzutu ekranu lub zdjęcia o większym rozmiarze, niemożliwe będzie
wprowadzenie swojego wyniku do systemu.
Podczas wprowadzania wyników należy wypełnić następujące pola:
- zrzut ekranu lub zdjęcie poświadczające pokonany dystans
- numer startowy zawodnika (nadany przy zapisach)
- adres e-mail (taki sam, jak ten użyty podczas zapisu do Biegu)
- pokonany dystans (w przypadku pokonania dystansu krótszego niż 10 km, należy ręcznie
wprowadzić przebiegnięty dystans)
- czas pokonania dystansu (ustawiany ręcznie).
Po wprowadzeniu wszystkich danych w prawidłowy sposób uczestnik zatwierdza je i wysyła do
systemu. Pojawi się wtedy komunikat o przyjęciu wyniku do systemu.
Na tablicy rankingu wyników pojawią się tylko uczestnicy, którzy wprowadzili swój wynik do
systemu wyników.
Swój wynik należy wprowadzić najpóźniej do godz. 24:00 w dniu 11.12.2020 roku. Po upływie
terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wprowadzenie wyniku do systemu wyników Biegu
nie będzie możliwe.
§ 13. Inne postanowienia
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Uiszczenie opłaty wpisowej, zapis do udziału w Biegu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu
podczas zapisu do Biegu są warunkami udziału w Biegu.
Uczestnik, wybierając miejsce swojego biegu w ramach udziału w Biegu, powinien wziąć pod
uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w wybranej lokalizacji. Organizator
nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego
uczestnika. Na uczestniku ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo jego biegu oraz za
przestrzeganie przepisów prawa z tym związanych, w tym związanych z obowiązującym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.
W chwili zapisu do Biegu oraz także w chwili rozpoczęcia swojego biegu uczestnik za każdym razem
dokonuje oceny we własnym zakresie oraz na własne ryzyko (w przypadku dzieci takiej oceny
dokonuje opiekun prawny), czy jest zdolny do udziału w Biegu oraz czy są mu znane powody
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w Biegu oraz przyjmuje do wiadomości, że
startuje na własną odpowiedzialność oraz że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Biegu mogą
wiązać się inne, niemożliwe do przewidzenia w chwili zapisu do Biegu lub w chwili rozpoczęcia
startu czynniki ryzyka. Uczestnik rozważa i ocenia zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się
z udziałem w Biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator,
wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu.
Uiszczona opłata uprawnia do udziału w Biegu oraz świadczeń z tym związanych, zgodnie
z niniejszym Regulaminem. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, ani też nie podlega
przeniesieniu na inną osobę lub inny bieg w przyszłości.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
Zapisując się do Biegu oraz akceptując niniejszy Regulamin uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku oraz wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na

wykorzystanie go, w tym rozpowszechnianie, na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań
dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie
przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,
w tym w Internecie, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora,
w tym o Biegu, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator
zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługuje im
prawo do wynagrodzenia.

§ 14. Ochrona danych osobowych
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Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest Organizator – Fundacja Góry
Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego, z siedzibą przy ul. Mchów 3a w Warszawie 04-735. Dane
osobowe uczestników będą przetwarzane na potrzeby Biegu. Dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z 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), zwanym dalej RODO.
Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z każdym z uczestników w celu weryfikacji ich
danych osobowych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), której uczestnik może udzielić przy zapisie do Biegu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne,
jednak jest warunkiem zapisu do Biegu oraz udziału w Biegu. Ponadto, dane osobowe uczestników
przetwarzane będą w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Organizatora
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z Biegiem.
Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik
przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie zgody uniemożliwi uczestnikowi udział w Biegu.
Kontakt z Organizatorem (administratorem danych osobowych) możliwy jest poprzez pocztę
elektroniczną, pod adresem: fundacja@goryprzenosic.pl
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, a także prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu.
Uczestnikowi przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem,
tj. firmom prawniczym, księgowym, firmom kurierskim, itp.

§ 15. Reklamacje

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa
uprawnienia przysługujące uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, uczestnik
może zgłaszać do Organizatora reklamacje dotyczące Biegu.
2. Reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1
niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) na adres e-mail
wskazany w § 14 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje uczestnika w takiej formie
w jakiej została złożona reklamacja lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (emailem)
w przypadku podania przez uczestnika adresu e-mail do korespondencji.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator w terminie 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji, powiadomi o tym uczestnika. W takim wypadku termin, o którym mowa
w § 15 ust. 3 powyżej jest liczony od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
5. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
dostępne są pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 16. Postanowienia końcowe
1. Z Organizatorem Biegu można skontaktować się pod adresem e-mail wskazanym w § 14 ust. 4
niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

