
Regulamin 

Wirtualnego Biegu Charytatywnego 

dla Antosia Skaby 

 

CELE IMPREZY 

- zbiórka pieniędzy na leczenie mieszkańca Strzałkowa - Antosia Skaby, który wymaga specjalistycznej 

rehabilitacji, 

- szerzenie w społeczeństwie empatycznej postawy i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, 

-  promocja biegania i aktywnego stylu życia. 

 

ORGANIZATOR 

Gmina Strzałkowo 

Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

W biegu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie 

https://time4run.com.pl/imprezy/bieg-dla-antosia/ oraz wniosły opłatę startową w wysokości 

minimum 25 PLN. Jeżeli któryś z uczestników biegu chciałby wpłacić wyższą kwotę, jest taka 

możliwość. Zebrane środki w całości przekazane zostaną na leczenie Antka. 

 

ZASADY BIEGU 

1. Bieg ma charakter rekreacyjny. Nie będzie realizowany pomiar czasu, ani klasyfikacja najlepszych 

zawodników. 

2. Bieg odbędzie się w formie wirtualnej, co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, 

dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu następujących warunków: 

- bieg odbędzie się w dniach: 1-7 czerwca 2021 r., 

- uczestnicy mają do pokonania dystans 10 km., 

- dystans można pokonać jednorazowo we wskazanym przedziale czasowym, lub na raty - dzieląc go 

na krótsze odcinki, 

https://time4run.com.pl/imprezy/bieg-dla-antosia/


- dystans można pokonać biegiem, marszem, marszobiegiem, przejechać na rowerze, lub w 

jakikolwiek inny sposób używając siły własnych mięśni. Podczas pokonywania dystansu można 

dowolnie mieszać i łączyć powyższe techniki, 

- swój bieg/biegi uczestnik ma obowiązek udokumentować za pomocą dowolnego urządzenia 

mierzącego czas i pokonaną trasę (zegarek z GPS, telefon z aplikacją, itd.),  

- po zaliczeniu wymaganego dystansu uczestnicy proszeni są o przesłanie screenów dokumentujących 

bieg na adres: biegdlaantosia@strzalkowo.pl. 

 

ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY 

1. Zgłoszenia do biegu odbywać się będą na stronie: https://time4run.com.pl/imprezy/bieg-dla-

antosia/  do 31 maja 2021 roku do godziny 23.59 włącznie. Limit uczestników wynosi 150 osób. 

Pakiety nieopłacone do tego czasu uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane. 

2. Każdy uczestnik, który w wyznaczonym terminie dokona opłaty i pokona wymagany dystans 

otrzyma pamiątkowy medal. 

3. Medale będzie można odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie od  8 

czerwca.  

4. Istnieje również możliwość wysyłki medalu za dodatkową opłatą (15 zł).  

5. Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

6. Uczestnicy biorący udział w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich 

danych podanych podczas rejestracji.  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Gmina Strzałkowo, adres: Aleja Prymasa 

Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo. 

2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 

niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy. 

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w 

wydarzeniu 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. 

4. Uczestnikom przysługują prawa do: 

a) dostępu do danych 

b) sprostowania danych 
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c) usunięcia danych 

d) ograniczenie przetwarzania danych 

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, 

co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie. 

 

KONTAKT 

tel: 607 189 676 

email: biegdlaantosia@strzalkowo.pl 


