
Regulamin III Wirtualnego Biegu Sierściucha  

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia imprezy         
sportowej pod nazwą „III Wirtualny Bieg Sierściucha” (zwanego dalej „Biegiem”), który           
planowany jest na dzień: 28 i 29 listopada 2019 r. (sobota i niedziela). 

1. Cele Biegu  

1.1. Popularyzacja dogtrekkingu, biegów terenowych oraz promocja zdrowego i aktywnego          
trybu życia wspólnie z psami.  

1.2. Propagowanie i wsparcie adopcji psów ze schronisk i domów tymczasowych.  

1.3. Udzielenie wsparcia dla TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu           
poprzez przekazanie przez Organizatora darowizny w wysokości 50% z każdej opłaty           
startowej Biegu Sierściucha na zakup specjalistycznej karmy weterynaryjnej dla psów          
chorych i starych. 

2. Organizator  

Bieg jest organizowany przez Joannę Kowalczyk-Bednarczyk prowadzącą działalność        
gospodarczą pod nazwą: Joanna Kowalczyk Bieganizm, ul.Sarmacka 15/4, 02-972         
Warszawa NIP: 521 284 72 58 występującą dalej jako „Organizator”.  

Każdy z Uczestników Biegu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatora. 

3. Termin, miejsce i dystans Biegu 

3.1. III Wirtualny Bieg Sierściucha - biegiem po adopcję odbędzie się w jednym z dwóch z                
wybranych przez Uczestnika dni: 28 (sobota) lub 29 (niedziela) listopada 2020. 

3.2. W wirtualnym biegu brak jest Biura Zawodów. 

3.3. Całą trasę Biegu wraz ze Startem oraz Metą Uczestnik określa sam. 

3.4. Dystans Biegu wynosi 5 kilometrów.  

3.5. Nie ma limitu czasowego. 

3.6. Uczestnik może zarejestrować bieg na dowolnej aplikacji (zegarek lub telefon) w celu             
dobrowolnego podzielenia się odbytym biegiem i wynikiem w mediach społecznościowych. 



7. Warunki uczestnictwa i opłata startowa  

7.1. Rejestracja odbywa się pośrednictwem strony internetowej www.mktime.pl i         
rozpoczyna się z dniem 18 września 2020 roku. Zapisy potrwają do 20 listopada 2020 do               
północy lub do momentu wyczerpania się miejsc. Płatność dokonywana jest online i jest             
realizowana poprzez system płatności gwarantowany przez: Blue Media S.A. ul.          
Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym         
Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185 ,           
REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).  
 
7.1.1. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie się równać z pojawieniem się na             
liście osób zgłoszonych do zawodów.  

7.1.2. Uczestnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu Bluemedia o             
pozytywnie zakończonym procesie płatności.  

7.1.3. Uczestnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system Bluemedia nie są          
obciążeni żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.  

7.1.4. Podczas płatności za pomocą systemu Bluemedia zawodnik wyraża zgodę na           
przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie            
Bluemedia sp. z o.o. w celu przeprowadzenia transakcji.  

7.1.5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za             
innego uczestnika.  

7.2. Ilość miejsc w systemie zapisów wynosi 200 osób, tyle samo jest pakietów startowych.  

7.3. Organizator zachęca do biegu z psem, jednak można biec bez psa. 

7.4. O uczestnictwie w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonana opłata startowa.            
Opłata dla wszystkich wynosi 50 zł od osoby. 

7.5. Opłata startowa za uczestnictwo w Biegu będzie pobierana od użytkownika jedynie za             
pomocą pośrednika płatności, tj. zewnętrznej instytucji obsługującej płatności internetowe         
zapewniającego bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową. Za pełne         
zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty         
startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście           
uczestników.  



7.6. Nie ma innej możliwości zapisania się na III Wirtualny Bieg Sierściucha niż online              
poprzez stronę www.mktime.pl 

7.7. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 18 lat              
oraz posiada ważny dowód osobisty.  

7.8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych         
wypadków. Każdy Uczestnik ma obowiązek ubezpieczenia we własnym zakresie, ponosząc          
pełną odpowiedzialność za siebie i za psa. Podczas zapisów jest możliwość zakupu            
ubezpieczenia online podczas opłacania startu. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia        
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A.  

7.9. Każdy z Uczestników Biegu jest obowiązany do:  

a)  Przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

b) Przestrzegania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego i kulturalnego          
zachowania się podczas Biegu.  

8. Pakiet startowy i medal 

8.1. Każdy startujący w Biegu Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz pakiet startowy w             
formie upominków kosmetycznych (krem do stóp oraz sól do stóp) od Sponsora Biegu marki              
Kneipp https://www.kneipp.com/pl 

8.2. Medal oraz upominki każdy z uczestników otrzyma za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

8.3. Pakiet startowy i medal na koszt Sponsora będą wysyłane tylko raz. W przypadku              
nieodebrania przesyłki lub podania błędnych danych, powtórna wysyłka medalu wraz z           
pakietem startowym odbędzie się na koszt Uczestnika Biegu. 

8.4. Wysyłka pakietów wraz z medalami dla uczestników odbędzie się w dwóch transzach: 

- start opłacony start do 13.11.2020 – wysyłka od 17-20.11 
- start opłacony między 14-20.11 – wysyłka od 24.11 do 27.11 

9. Ochrona danych osobowych  

9.1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów         
sportowych – Joanna Kowalczyk-Bednarczyk, Bieganizm, ul.Sarmacka 15/4, 02-972        

https://www.kneipp.com/pl_pl/home/


Warszawa NIP: 521 284 72 58, e-mail:bieganizm@gmail.com  

9.2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data          
urodzenia, wizerunek, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, kraj, numer         
telefonu komórkowego, przynależność klubowa.  

9.3. Uczestnik rejestrując się na zawody akceptuję regulamin i wyraża zgodę na            
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w         
szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:  

• imię, nazwisko, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu na           
potrzeby uczestnictwa w zawodach;  
• dane teleadresowe na potrzeby przesyłania przez Sponsora medalu oraz pakietu           
startowego za pośrednictwem Poczty Polskiej; 
 

9.4. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania zawodów          
sportowych, a po ich zakończeniu zostaną usunięte z systemu.  
Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru          
telefonu, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe         
działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody. Dane           
teleadresowe Organizator przekazuje Sponsorowi marce Kneipp GmBH wyłącznie w celu          
wysłania medalu i upominku. Akceptując regulamin uczestnik akceptuje klauzulę: 

- “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Joannę         
Kowalczyk- Bednarczyk oraz Kneipp GmbH jako podmioty odpowiedzialne i         
niezbędne do właściwego rozwiązania nadesłanego zgłoszenia. Podanie danych        
jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi. Zostałam         
poinformowana, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich          
modyfikacji oraz usunięcia”. 

 
9.5. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw spoza Unii           
Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia         
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw            
trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o         
których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie             
uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii po wystąpieniu z wnioskiem do          
Administratora danych osobowych.  

9.6. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 3 dni od              



dnia zakończenia Biegu.  

9.7. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez           
Organizatora w każdym czasie.  

9.8. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże         
niezbędne do uczestnictwa w zawodach .  

9.9 Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych            
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia          
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych jeżeli wynika to z            
obowiązujących przepisów prawa.  

9.10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie            
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

9.11. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez          
Organizatora prosimy o kontakt bieganizm@gmail.com  

10. Ochrona Wizerunku  

Każdy Uczestnik Biegu wyraża zgodę na ewentualną publikację swojego wizerunku w           
materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych związanych z Biegiem, w         
tym w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie internetowej www.bieganizm.com czy w            
innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media            
społecznościowe tj: Facebook (w tym FanPage: Bieg Sierściucha oraz Bieganizm) i           
Instagram (Bieganizm, Bieg Sierściucha). W przypadku braku udzielenia zgody przez          
Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko wysyłając maila na           
adres: bieganizm@gmail.com 

11. Postanowienia Końcowe  
 
11.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub oficjalnego odwołania Biegu z            
uwagi na nadzwyczajne okoliczności w tym związane z pandemią Covid-19 i ewentualnymi            
odgórnymi obostrzeniami. Organizator poinformuje Uczestników o takie sytuacji, w miarę          
możliwości, z odpowiednim wyprzedzeniem.  

11.2. W sprawach nieuregulowanych przepisami Regulaminu a związanych z organizacją,          
czy przeprowadzeniem Biegu decyduje Organizator.  



11.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Osoby, które potwierdzą           
uczestnictwo w Biegu będą na bieżąco informowane o ewentualnych zmianach w           
Regulaminie (np. na stronie www.bieganizm.com, na profilu FB        
www.facebook.com/biegsiersciuchaa lub drogą e- mailową). Brak akceptacji zmian        
Regulaminu przez Uczestnika będzie stanowił podstawę do wykluczenia z udziału w Biegu.  

11.4. Zapisanie się na bieg i opłacenie udziału jest równoznaczne z akceptacją postanowień             
niniejszego Regulaminu.  


