Regulamin II. Wirtualnego Biegu Mikołajkowego Bio Ortho Sport & Orthos

ORGANIZATOR:
Organizatorem II. Wirtualnego Biegu Mikołajkowego Fundacji Bio Ortho Sport & Orthos są:
1. Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Wrocławska 2a, 52-229 Wrocław
2. Fundacja Bio Ortho Sport ul. Dworcowa 4/6, 43-200 Pszczyna

CELE IMPREZY:
1. Promocja biegania i integracja środowiska medycznego.
2. Promocja zdrowego stylu życia.
3. Wsparcie charytatywne Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”
https://formuladobra.pl/
4. Dodatkowo celem działalności Fundacji Bio Ortho Sport jest promocja zdrowia i prewencja chorób
narządu ruchu, wspieranie osób w potrzebie zdrowotnej oraz zbieranie funduszy na pracę naukową
w dziedzinie leczenia narządu ruchu.

KONTAKT:
Biuro zawodów: marketing@orthos.pl, Magdalena Szott, tel. 722 027 272

TERMIN I MIEJSCE:
1. Do biegu można dołączyć w przedziale czasowym od 2.12.2021 do 23:59 6.12.2021 wysyłając swoje
zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, płeć, potwierdzenie
zaakceptowania Regulaminu poprzez Link Rejestracyjny dostępny na stronie wydarzenia w serwisie
Facebook oraz stronie www.orthos.pl
2. Zawodnicy pokonują swój dystans indywidualnie, w miejscu dogodnym dla siebie, w dniach od
4.12.2021 do 6.12.2021 od godz. 00:01 do 23:59.
3. Minimalny dystans jaki muszą przebiec zawodnicy to 3 km, w średnim tempie w przedziale od
4 min./km do 7 min/km.
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4. Do klasyfikacji zaliczamy 1 bieg/zawodnik zrealizowany w wyznaczonym terminie od 4.12.2021 do
6.12.2021 od godz. 00:01 do 23:59, który Zawodnik udokumentuje przesyłając wszystkie niezbędne
dane o których mowa w dalszej części regulaminu na adres marketing@orthos.pl do godz. 12:00
7.12.2021.

DYSTANS BIEGU:
1. Każdy zawodnik indywidualnie ustala dystans do przebiegnięcia i udokumentowania jednak
minimalny dystans jaki muszą przebiec zawodnicy to 3 km, w średnim tempie w przedziale od 4
min./km do 7 min/km.
2. Dystans uzależniony jest od możliwości zawodników.
3. Kluczowe jest udokumentowanie przebiegniętego dystansu i przesłanie wyników na adres mailowy
marketing@orthos.pl w terminie do 12:00 7.12.2021 roku.
4. Za każdy przebiegnięty kilometr organizator – Fundacja Bio Ortho Sport przekazuje na rzecz
Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra” 1 zł

KLASYFIKACJA:
1. Realizowana jest jedynie klasyfikacja z podziałem na płeć. Ze względu na różny charakter miejsca
i czasu wykonywanej aktywności w żadnej innej klasyfikacji nie będą wyłaniani zwycięzcy tj. osoby,
które przebiegły największą liczbę kilometrów.
2. Organizatorzy przewidzieli nagrodę dla kobiety i mężczyzny, którzy przebiegną największą liczbę
kilometrów, a także dla 3 losowo wybranych osób. Nagrodą są gadżety promocyjne szpitala Orthos
oraz małe co nieco na długie zimowe wieczory.

WARUNKI UCZESTNICTWA / ZGŁOSZENIE:
1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką rodziców lub
opiekunów prawnych, jeśli ci wyrażą na to zgodę.
2. Zawodnicy zobowiązani są do dokonania rejestracji poprzez Link Rejestracyjny w terminie do godz.
23.59 6 grudnia 2021 roku.
3. Udział w biegu jest bezpłatny i organizatorzy nie przewidują wysyłki pakietów startowych.
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4. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym dostępnym w mediach społecznościowych
i na stronach internetowych organizatorów tj.
https://www.facebook.com/SzpitalWielospecjalistycznyOrthos
https://www.facebook.com/bioorthosport
www.instagram.com/szpital_orthos
www.orthos.pl
www.bjrd.pl

POMIAR CZASU, DYSTANSU I JEGO WERYFIKACJA:
1. Każdy z uczestników biegu wykonuje pomiar czasu i dystansu we własnym zakresie.
2. Można wykorzystać do tego celu stoper ale też różnego rodzaju aplikacje.
3. Uzyskany wynik należy udokumentować we własnym zakresie i:
 pobrać dane z aplikacji bądź zegarka i przesłać wraz z print screenem wyniku, dystansu, średniego
tempa oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika na adres mailowy: marketing@orthos.pl do godz.
12:00 dnia 7.12.2021
 Koniecznym elementem zaliczenia udziału w biegu jest wysłanie zdjęcia w czapce św. Mikołaja
uczestnika, które będzie stanowiło potwierdzenie i element promocji akcji w mediach
społecznościowych szpitala Orthos oraz fundacji Bio Ortho Sport:
https://www.facebook.com/SzpitalWielospecjalistycznyOrthos
https://www.facebook.com/bioorthosport
www.instagram.com/szpital_orthos
www.orthos.pl
www.bjrd.pl
4. Na powyższej podstawie będą tworzone klasyfikacje biegu.
5. Minimalny dystans jaki muszą przebiec zawodnicy to 3 km, w średnim tempie w przedziale od 4
min./km do 7 min./km.
6. Potwierdzenie aktywności można wysyłać najpóźniej do dnia 7.12.2021 do godz. 12:00.
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DANE OSOBOWE:
1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO),
polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO
oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z
akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Organizatorzy biegu nie będą przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Nie
poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz uzyskany wynik: czas, liczba kilometrów, średnie tempo) zostaną
przesłane drogą mailową do wszystkich uczestników biegu oraz opublikowane na stronach:
https://www.facebook.com/SzpitalWielospecjalistycznyOrthos
https://www.facebook.com/bioorthosport
www.instagram.com/szpital_orthos
www.orthos.pl
www.bjrd.pl
4. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich
komunikatów związanych z organizacją biegu, w tym także zestawienia wyników biegu.
5. Uczestnik Oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny do udziału w
wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora wydarzenia. Wyraża też zgodę na opublikowanie pod niniejszymi adresami swoich
zdjęć

w

czapce

Św. Mikołaja:

https://www.facebook.com/SzpitalWielospecjalistycznyOrthos

https://www.facebook.com/bioorthosport
www.instagram.com/szpital_orthos
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www.orthos.pl
www.bjrd.pl
6. Dodatkowo uczestnik potwierdza, że podane przez niego w zgłoszeniu dane są prawdziwe, i są mu
znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest
Organizator danego wydarzenia.
7. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą
udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnik biegu ma
prawo do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia
przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją
z udziału w Biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń
dotyczących stanu epidemiologicznego realizując swoje aktywności biegowe.
2. Drogą korespondencyjną zostanie ustalony sposób odbioru nagrody dla 5 laureatów zabawy.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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