REGULAMIN #BIEGU VSPARCIA
PODSTAWOWE INFORMACJE
ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA UKŁADOWE ZAPALENIE
NACZYŃ: VASCULITIS

TERMIN

24 KWIETNIA 2022

MIEJSCE

DOWOLNE NA DYSTANSIE 5KM ZA POŚREDNICTWEM
APLIKACJI ACTIVY

GŁÓWNY CEL

PROMOCJA STOWARZYSZENIA CHORYCH NA UKŁADOWE
ZAPALENIE NACZYŃ: VASCULITIS, KTÓRE W SWEJ DZIAŁALNOŚCI
ZWRACA UWAGĘ NA POTRZEBĘ POPRAWY WARUNKÓW I
JAKOŚCI LECZENIA CHORYCH NA UKŁADOWE ZAPALENIE NACZYŃ
W POLSCE

WPŁYWY Z
TYTUŁU
OPŁAT
WPISOWYCH

POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACJI BIEGU

OPŁATA
WPISOWA

LOGO STOWARZYSZENIA

A. #VSPIERAM – 20 ZŁ
B. #VSPIERAM VYJĄTKOWO – 50 ZŁ
C. #VSPIERAM VIP – 80 ZŁ

I. CEL
1. Zwrócenie uwagi na potrzebę poprawy warunków i jakości leczenia chorych na układowe zapalenie
naczyń
w Polsce.
2. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej
3. Popularyzowanie wiedzy na temat choroby jaką jest układowe zapalenie naczyń

II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem #Biegu Vsparcia (zwanym dalej Imprezą) jest Stowarzyszenie Chorych na Układowe
Zapalenie Naczyń: Vasculitis.
2. Bieg w formie wirtualnej, któremu wsparcie zapewnia aplikacja Activy.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2022 roku.
2. Dystans #Biegu Vsparcia – Bieg Wirtualny wynosi 5 km.
3. Uczestnik imprezy może pokonać dystans w dowolnym miejscu i czasie.
4. Zawodnicy, wybierając miejsce trasy, powinni uwzględnić możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w
danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem
lokalizacji biegu danego Zawodnika. Na uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad,

rozporządzeń i zaleceń związanych ze stanem epidemii obowiązujących na terenie trasy.
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IV. UCZESTNICTWO I POMIAR CZASU
1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców.
2. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego na stronie https://vasculitis.org.pl/bieg-vsparcia/ oraz dokonanie opłaty
startowej za pośrednictwem portalu Evenea (www.app.evena.pl) zgodnie ze ścieżką elektroniczną na
stronie
3. Tylko zawodnicy, którzy zarejestrują się do biegu i dokonają opłaty wpisowej będą widoczni na liście
startowej.
4. Opłaty należy dokonać wybierając jeden spośród dwóch wariantów:
a) #Vspieram – upoważniający do otrzymania drogą e-mail: numeru startowego, kodu do aplikacji
Activy, dyplomu uczestnictwa
b) #Vspieram VIP – upoważniającym do otrzymania przesyłki zawierającej: koszulkę #Biegu
Vsparcia, gadżet, materiały o Stowarzyszeniu, numeru startowego, kodu do aplikacji Activy,
dyplomu uczestnica
5. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
6. Dystans 5km należy pokonać jednorazowo w dniu 24 kwietnia 2022 w godz. 00:01 – 23.59 w dowolnym
miejscu.
7. Pomiar czasu, nastąpi poprzez aplikację Activy, do której każdy Uczestnik musi się zarejestrować, a
następnie przed samym biegiem ją uruchomić. Organizator udostępni każdemu Uczestnikowi kod do
dnia 23 kwietnia 2022 za pomocą, którego będzie możliwe zalogowanie w aplikacji Activy do
#BieguVsparcia. Warunkiem otrzymania kodu będzie uiszczenie opłaty wpisowej w opcjach #Vspieram
Vyjątkowo oraz #Vspieram VIP do dnia 15 kwietnia 2022 roku, a #Vspieram do dnia 23 kwietnia 2022
roku.
8. Aplikacja Activy posiada mechanizm wykrywania innego ruchu niż bieganie oraz wykrywanie PAUZY –
przez co wyniki będą bardziej porównywalne niż w standardowych biegach wirtualnych. 9. Jeżeli Uczestnik
będzie miał jakikolwiek problem z rejestracją biegu w aplikacji Activy, może przesłać na adres mailowy
vasulitispoland@gmail.com informację o problemie a organizator dołoży wszelkich starań aby problem
rozwiązać w możliwie jak najkrótszym czasie.
10. Uczestnik, który zarejestrował się do biegu i dokonał opłaty startowej, nie ma możliwości rezygnacji z
biegu lub przeniesienia opłaty na kolejny rok kalendarzowy.

V. KLASYFIKACJE I WYNIKI
1. W #Bieg Vsparcia będzie prowadzona jedna generalna klasyfikacja dla wszystkich uczestników biegu.
Dopuszczalne fizyczne formy udziału w imprezie to bieg oraz marsz.
2. Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie wyniku zarejestrowanego w aplikacji Activy
potwierdzającego przebiegnięcie dystansu na podstawie danych lokalizujących urządzenia każdego
Uczestnika
3. Informacje o wynikach końcowych będą dostępne online w czasie rzeczywistym w aplikacji Activy oraz
zostaną zamieszczone na stronie www.vasulitis.org.pl

VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1. W #Bieg Vsparcia ilość uczestników nie jest limitowana.
2. Zgłoszenia #Bieg Vsparcia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego
na stronie internetowej www.vasulitis.org.pl/bieg-vsparcia/ w nieprzekraczalnym
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terminie do 15 kwietnia 2022 r. w opłatach startowych #Vspieram Vyjątkowo i #Vspieram VIP a w
przypadku #Vspieram do dnia 23 kwietnia 2022 r.
3. Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się prawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz
zgłoszeniowy i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem
wysokości.
4. Organizator ustala 20 zł jako wysokość opłaty startowej dla pakietu #Vspieram, 50 zł dla pakietu
#Vspieram Vyjątkowo oraz 80zł dla pakietu #Vspieram VIP dla osób zapisujących się w ramach zgłoszeń
udziału w #Bieg Vsparcia.
5. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2022 r. (#Vspieram
do dnia 23 kwietnia)
6. Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji na bieg za pośrednictwem
portalu Evenea zgodnie ze ścieżką rejestracyjną na stronie https://vasculitis.org.pl/bieg-vsparcia/ 7. W
przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieprzesłania potwierdzenia przebiegniętego
dystansu za pomoc uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę
odbywającą się w roku następnym.
8. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie
kosztów organizacyjnych Imprezy.
9. Wydanie pakietów startowych nastąpi za pośrednictwem paczkomatów Inpost, usługi kurierskiej lub za
odbiorem osobistym. Koszty ponownej nieodebranej przesyłki pokrywa uczestnik imprezy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH VII. NAGRODY
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenie
Naczyń: Vasculitis ul. Szaserów 128 03-349 Warszawa).
2. Dane osobowe Uczestników #Biegu Vsparcia będą przetwarzane w celu:
a) zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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) – dalej jako RODO;
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w
ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
c) Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art.
6 ust.

1 lit. c RODO);
d) W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i
statystycznych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego
Organizatora);

e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach

uzasadnionego interesu prawnego Organizatora).
3. Dane osobowe Uczestników #Biegu Vsparcia mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
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a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności
podmiotom za
pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym
obsługę pomiaru czasu,
c) innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom,
podmiotom
świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).
4. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce
zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane
rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych
przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na
potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane
Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.
6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z
ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w #Bieg Vsparcia.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie
danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje
uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody
przed jej wycofaniem.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich Uczestników #Bieg Vsparcia obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, filmów, filmików i komentarzy zamieszczanych
pod postami Organizatora, zdjęć przesłanych mail-em na potrzeby reklamowe, promocyjne w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników
biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD
Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak

również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
4. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym
jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym
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m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i
rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
5. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:
a. na stronach internetowych,
b. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook)
c. na kanałach na YouTube,
d. w mailingu bezpośrednim do klientów,
e. w materiałach public relations,
f. w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.
6. Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział w #Bieg Vsparcia wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w #Bieg Vsparcia i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w #Bieg Vsparcia wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Pisemne protesty dotyczące organizacji #Bieg Vsparcia przyjmuje Organizator na adres mailowy
vasculitispoland@gmail.com w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Zarząd
Stowarzyszenia Vasculitis, które jest Organizatorem imprezy, a decyzje te są nieodwołalne.
9. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień
Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania
– wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
10. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora #Bieg Vsparcia
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