I. CEL IMPREZY:
Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu
II. ORGANIZATOR:
Fundacja Wychowanie Przez Sport
ul. Potocka 33a/26
01-631 Warszawa
III. TERMIN, GODZINA, MIEJSCE SPOTKAŃ:
1. Spotkania odbywają się od 8 maja do 27 czerwca oraz od 4 września do 19
grudnia 2021 r., zgodnie z harmonogramem dostępnym na: https://biegambolubielasy.pl/miejsca-spotkan/ .
2. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć także w innych terminach.
3. Istnieje możliwość dołączania do akcji nowych miejscowości.
IV. PRZEBIEG SPOTKAŃ:
1. Zajęcia są bezpłatne.
2. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy lekkiej atletyki.
3. Program zajęć jest dostosowany do uczestników i nastawiony na osoby o różnym
poziomie zaawansowania.
V. UCZESTNICTWO:
1. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby powyżej 16. roku życia. Młodsze muszą
być pod opieką dorosłych.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
3. Organizatorzy (ogólnopolski– Fundacja Wychowanie Przez Sport i organizatorzy
lokalni) nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po zajęciach.
4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
związanych z okresem pandemii.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu promocji oraz
dokumentacji wydarzenia.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z
warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji zajęć BiegamBoLubię LASY. Przetwarzanie
danych obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska
(opcjonalnie wraz z datą urodzenia) – każdy sposób, w jaki publikowana lub
rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji akcji
BiegamBoLubię LASY – Ogólnopolski cykl treningów leśnych.
7. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych jak i publikacja jest dobrowolna,
ale nie wyrażenie na to zgody, uniemożliwia wzięcia udziału w akcji BiegamBoLubię
LASY – Trenuj w lesie. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane
przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) wysyłając informację na adres:
fundacja@wychowanieprzezsport.pl bądź na dane adresowe fundacji. Uczestnik ma
prawo do: a) dostępu do danych, b) sprostowanie, c) usunięcie lub ograniczenie

przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub przerwania akcji.
2. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
3. Wszelkie pytania mogą być kierowane do Fundacji na adres:
fundacja@wychowanieprzezsport.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie.
* Na dzień 1 maja 2021 roku podczas treningów pod nazwą „BiegamaBoLubię LASY”
uczestniczyć może nie więcej niż 50 uczestników jednocześnie.
Nie wymagane jest zasłanianie ust i nosa.
Należy również w tym miejscu podkreślić, że ze względu na panującą sytuację
związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Organizator wydarzenia ciągle monitorował będzie stan prawny związany z aktualną
sytuacją epidemiczną. Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na
podejmowane w tym zakresie decyzje, które dynamicznie zmieniają się każdego
dnia. Informacje przekazywane będą za pomocą oficjalnego kanału:
www.biegambolubie-lasy.pl.

