
Regulamin – Rozbiegane Światełko do nieba z Fitareną 

 

I. ORGANIZATORZY 
1. Organizatorami Biegu „Rozbiegane Światełko do nieba” (zwanym dalej „biegiem”) jest: 

a) Fitarena z siedzibą w Polkowicach przy ul. Głogowskiej 20 
b) Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach przy ul. Skalników 4 

zwani razem w dalszej części „organizatorami”. 

 

II. CEL 
1. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 
2. Zbiórka pieniędzy na wsparcie 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
3. Organizacja Światełka do nieba, które jest nieodłącznym elementem każdego Finału WOŚP. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Bieg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 r. ulicami Polkowic. 
2. Oficjalne otwarcie biegu odbędzie się o godz. 20.00 podczas Światełka do nieba. 
3. Start i meta biegu zlokalizowane będą w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku  

w Polkowicach. 
4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej: www.fitarena.eu/polkowice oraz 

www.pca.pl. 
5. Długość trasy: ok. 5 km. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku. 
2. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów. 
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane zaświadczenie 

o braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.  
W przypadku osób nieletnich, zaświadczenie powinno być podpisane przez rodzica lub 
opiekuna prawnego uczestnika. Wzory zaświadczeń są do pobrania na stronie internetowej: 
www.fitarena.eu/polkowice oraz www.pca.pl. 

4. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.  

5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 
 
 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane za pomocą portalu internetowego:  

euforiabiegacza-sport.pl oraz w recepcji Klubu Fitarena w Polkowicach. 
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 9 stycznia 2020 r. Po tym terminie, dodatkowe 

zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy działania Klubu Fitarena oraz w dniu biegu 
w biurze zawodów. 

3. Za poprawne i kompletne zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych 
czynności: 
a) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na portalu internetowym: 
euforiabiegacza-sport.pl 



b) złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu, zgodnie 
z procedurą opisaną w pkt. IV.3 
c) uregulowanie opłaty w dniu biegu do puszki wolontariusza. 

4. Opłata wynosi minimum 20 PLN i jest w całości przeznaczona na rzecz 28. Finału Wielkiej                  
     Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

5. Organizator nie wystawia faktury VAT. 

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej               
     opłaty na innego uczestnika.  

7. Każdy zarejestrowany uczestnik biegu otrzymuje: 
 a) numer startowy 
 b) medal na mecie 
 c) zupę oraz ciepłą herbatę.  

8. Posiadanie numeru startowego jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu. 

 

VI. BIURO ZAWODÓW 
1. Odbiór numerów startowych: 

Amfiteatr w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku od godz. 18.00-19.40 w dniu biegu. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, 

środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek 
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak  
i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik 
narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału 
w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.  
4. Organizator nie zapewnia przebieralni, ani depozytu.  
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki oraz zagubione w trakcie 

imprezy. 
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
7. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie limitu czasu na pokonanie trasy – 2 godziny. Po 

przekroczeniu wyznaczonego limitu uczestnicy będą musieli zejść z trasy.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny. Bieg 

odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 
 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu. 
2. Administratorem danych osobowych jest Fitarena Polkowice z siedzibą w Polkowicach przy ul. 

Głogowskiej 20. 
3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami 

określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa 
miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust. 2 lit.g Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych, zwane RODO) w szczególności w postaci umieszczenia danych  
w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; 
przygotowania list startowych; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na 
biegu w Biurze Zawodów.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, a także wyrażenie 

zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo 
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 
wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika 
informacji dotyczących biegu, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. 
Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 
momencie. 

6. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenie z każdym uczestnikiem wywiady, 

robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania  
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
biegu. Mogę one być wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach 
typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetacg i na 
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością 
prowadzoną przez Organizatorów.  
 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z p. Natalią Kuźma, pod nr tel. 530 685 210. 

 

 


