
Regulamin 

Wirtualnego Biegu Charytatywnego dla Tymka 

 

CELE 

 Zbiórka pieniędzy na leczenie Tymka Kamińskiego chorego na SMA. 

 Kształtowanie w społeczeństwie postaw empatycznych poprzez pomoc 

potrzebującym. 

 Promowanie aktywności fizycznej. 

 Integracja społeczności lokalnej. 

 

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-tymka/ oraz uiściły opłatę startową w wysokości 

minimum 30 zł. Istnieje również możliwość wpłacenia wyższej kwoty. Całkowity dochód z biegu 

przeznaczony zostanie na wsparcie zbiórki leczenia Tymka Kamińskiego.   

 

ZASADY 

1. Bieg ma charakter wirtualny. 

2. Uczestnicy zobowiązują się przebiec/przejść/przejechać na rowerze, etc. dystans  

o długości 5 km w terminie 12-19 marca, jednak każdy z uczestników sam wyznacza 

sobie trasę oraz czas, w którym ją pokona.  

3. Dystans można pokonać jednorazowo lub na raty we wskazanym przedziale 

czasowym. 

4. Zaliczenie biegu odbywa się na podstawie przesłanych przez uczestników screenów z 

zegarka, telefonu, etc. potwierdzających pokonanie dystansu. Materiały należy 

przesłać na adres biegdlatymka@strzalkowo.pl. 

 

ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY 

1. Zgłoszenia do biegu odbywać się będą na stronie 

https://time4run.com.pl/imprezy/bieg-dla-tymka/  do 11 marca 2022 roku do godziny 

23.59 włącznie. Limit uczestników wynosi 200 osób. 

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

zrealizowane. 



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

dystans otrzyma pamiątkowy medal. 

4. Medale będzie można odebrać podczas festynu podsumowującego akcję „Szafowanie 

dla Tymka”, który odbędzie się 19 marca w godzinach 13:00-17:00 przy hali 

sportowej w Strzałkowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie od 

21 marca. 

5. Istnieje również możliwość wysyłki medalu za dodatkową opłatą (15 zł) – adres do 

wysyłki medalu należy przesłać mailem na adres: biegdlatymka@strzalkowo.pl 

6. Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

7. Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda dotyczy również 

wykorzystania danych teleadresowych do ewentualnej korespondencji z zawodnikiem 

w sprawach dotyczących zawodów oraz wykorzystania jego wizerunku widniejącego 

na fotografiach. 

 

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: 

 dostępu do danych 

 sprostowania danych 

 usunięcia danych 

 ograniczenie przetwarzania danych 

 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 

   


