
Regulamin Wirtualnego Biegu MOSiR Ełk z sercem 

I.CEL 

1. Zbiórka funduszy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cały dochód z 

biegu zostanie przekazany na cele fundacji. 
2. Popularyzacja sportu i rekreacji jako najprostszej formy ruchu. 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

4. Promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19. 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 

2. Współorganizator: Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ełku 

3. Patroni: Prezydent Miasta Ełku, Rada Miasta Ełku 

4. Patroni medialni: Radio 5 102,6 FM; Radio Jard 90,1 FM; Rozmaitości Ełckie 

III. KONTAKT 

1. Odpowiedzialny za bieg: Ireneusz Dzienisiewicz e-mail: i.dzienis@mosir.elk.pl 

2. Strona internetowa organizatora: www.mosir.elk.pl 

3. Strona internetowa biegu: facebook.com/mosirelk 

4. Wpłaty na e-skarbonkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

https://eskarbonka.wosp.org.pl/cakvfl?fbclid=IwAR2gpnuLGK64j_Et6wUMF0vQNz

huyUWHmulcE6ffMqrvasQiuIYA_8aSW7c 

5. Osoba odpowiedzialna za wpłaty – Emilia Borawska tel. 572-455-535 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Do biegu można dołączyć w przedziale czasowym  od 21.01.2021 – 31.01.2021 

2. Zawodnicy pokonują swój dystans indywidualnie w miejscu i czasie dla siebie 

dogodnym. 

V. DYSTANS BIEGU 

Niezbędnym warunkiem udziału w Biegu jest pokonanie trasy w kształcie serca. 

W biegu nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Deklarowany wynik będzie umieszczony w 

klasyfikacji biegu. Każdy dystans można pokonać maszerując/nordic walking, biegnąc lub 

jadąc na rowerze.  

VI. KLASYFIKACJA i NAGRODY 

1. Uczestnicy zostaną sklasyfikowani w 3 kategoriach: 

a) biegacze 

b) rowerzyści 

c) nordic walking/spacer 

2. O kolejności miejsc decydować będzie pokonana długość trasy w kształcie serca.  

3. Zawodnicy podczas jednej aktywności, mogą wielokrotnie pokonać tą samą trasę w 

kształcie serca. 

4. Pierwszy zawodnik w każdej kategorii otrzyma kartę Aktywny Ełk o wartości 100 zł, 

ważną do 31.12.2021 r. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie MOSiR Ełk w 

dniu 2 lutego 2021 r. 

5. Wśród osób nagrodzonych nie mogą znajdować się pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ełku. 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/cakvfl?fbclid=IwAR2gpnuLGK64j_Et6wUMF0vQNzhuyUWHmulcE6ffMqrvasQiuIYA_8aSW7c
https://eskarbonka.wosp.org.pl/cakvfl?fbclid=IwAR2gpnuLGK64j_Et6wUMF0vQNzhuyUWHmulcE6ffMqrvasQiuIYA_8aSW7c


 

VII. ZGLOSZENIA DO BIEGU, 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 różnego rodzaju aplikacje. 

3. Zgłoszenia do Biegu odbywają się poprzez umieszczenie w komentarzach pod postem 

z dnia 21 stycznia 2021 r. na facebook.com/mosirelk następujących informacji: 

a) imię i nazwisko uczestnika 

b) zrzut ekranu przedstawiający trasę biegu w kształcie serca 

c) zrzut ekranu przedstawiający pokonany dystans oraz rodzaj aktywności 

4. Każdy uczestnik, może dokonać TYLKO jednego zgłoszenia w poszczególnej 

kategorii. W przypadku większej ilości zgłoszeń, do końcowej klasyfikacji będzie 

brane pod uwagę wyłącznie pierwsze zgłoszenie. 

5. Zgłoszeń można dokonać do dnia 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59. 

6. Weryfikacji zgłoszeń dokonają pracownicy MOSiR Ełk w dniu 1 lutego 2021 r. 

7. Każdy uczestnik może dokonać wpłaty na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, za pośrednictwem działającej na rzecz ełckiego sztabu e-skarbonki 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/cakvfl?fbclid=IwAR2gpnuLGK64j_Et6wUMF0vQNz

huyUWHmulcE6ffMqrvasQiuIYA_8aSW7c 

 

 

VIII. UCZESTNICTWO 

1. W biegu może brać udział każdy niezależnie od wieku. 

2. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do pokonywania dystansu pod opieką 

dorosłych (rodzic lub opiekun prawny). 

3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

4. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO 

1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w Biegu. 

2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć 

na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to 

również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz 

wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego 

rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. 

3. Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Ełku z siedzibą na ul. Piłsudskiego 29, 19-300 

Ełk będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, 

zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji 

wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

4. 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. 

 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/cakvfl?fbclid=IwAR2gpnuLGK64j_Et6wUMF0vQNzhuyUWHmulcE6ffMqrvasQiuIYA_8aSW7c
https://eskarbonka.wosp.org.pl/cakvfl?fbclid=IwAR2gpnuLGK64j_Et6wUMF0vQNzhuyUWHmulcE6ffMqrvasQiuIYA_8aSW7c


5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych 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. 

6. MOSiR Ełk nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, 

Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 

7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego 

regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp. 

8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych 

oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu. 

9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest 

zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia. 

10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także 

wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizje a także w celach marketingowych Organizatora. 

11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi 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. 

12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane 

będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Ma Pani/Pan prawo: 

1. a) dostępu do danych, 

2. b) sprostowania danych, 

3. c) usunięcia danych, 

4. d) ograniczenia przetwarzania danych, 

5. 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. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyniki biegu dostępne będą  na stronie biegu www.mosir.elk.pl. 

2. Zawodnicy startują indywidualnie we własnym zakresie i możliwościach. 

3. Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. 

5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania Prawa o ruchu drogowym oraz 

stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących 

stanu epidemicznego. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 


