
REGULAMIN WIRTUALNEGO BIEGU p.n. „AGRESJA JEST SŁABA, A BIEG TO ODWAGA !” 

ORGANIZATOR 

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, ul. Mikołaja z Ryńska 8, 86-300 

Grudziądz 

CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie, w szczególności w czasie ograniczeń 

związanych z pandemią koronowirusa.  

3. Wyrażenie sprzeciwu na brak zgody na zachowania o charakterze przemocowym. 

4. Uwrażliwienie na problem przemocy.  

5. Integracja społeczności lokalnych i zaangażowanie do aktywności. 

6. Promocja Grudziądza. 

TERMIN i MIEJSCE  

1. Wirtualny Bieg należy pokonać w dniach 16 września do 26 września 2021 r.  

2. Miejsce startu i mety: dowolne wybrane.  

TRASA 

1. Dystans Wirtualnego Biegu to minimum 3 kilometry.  

2. Trasa wyznaczona jest indywidualnie przez uczestnika. 

3. Uczestnik może pokonać trasę biegiem, chodem Nordic Walking, na nartach biegowych, na 

bieżni mechanicznej itp. 

4. Uczestnik może rejestrować swój wirtualny bieg na dowolnym urządzeniu rejestrującym na 

czas i dystans pokonanej trasy (zegarek, telefon lub inne urządzenie). 

POMIAR  CZASU i TRASA 

1. Pomiar czasu i trasy prowadzony jest przez każdego uczestnika za pomocą dowolnej aplikacji 

rejestrującej aktywność. 

2. Uczestnik musi przesłać Organizatorowi zapis biegu z widocznym dystansem i czasem po 

ukończonym biegu (wraz ze zdjęciem) najpóźniej do 30 września 2021 r. do godziny 23:59. 

Wynik należy przesłać na maila – sekretariat@cpdipr.grudziadz.com.pl 

ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Wirtualnym Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 września 2021 r. na e-mail: 

sekretariat@cpdipr.grudziadz.com.pl 

2. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

3. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w biegu pod opieką 

osoby dorosłej. 

4. Łączny limit miejsc wynosi 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Organizator zapewnia pamiątkowy medal. Medal będzie można odebrać od 4 października do 

8 października 2021 r. w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 

przy ul. Mikołaja z Ryńska 8, w godzinach od 8:00 do 15:00 po przesłaniu Organizatorowi 

maila ze screenem wyniku z aplikacji. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wirtualny Bieg odbędzie się w dniach 16 września – 26 września 2021 r. w dowolnym 

miejscu. Uczestnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.  

2. Rejestracja uczestnika Wirtualnego Biegu traktowana jest jako przyjęcie warunków 

niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

4. Osoby uczestniczące w Wirtualnym Biegu p.n. „AGRESJA JEST SŁABA, A BIEG TO ODWAGA !” 

są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz 

stosować do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i innych organów administracji rządowej 

związanych ze stanem epidemii. 

5. Dodatkowych informacji udziela p. Anna Florkiewicz, mail: 

sekretariat@centrumpomocy.grudziadz.pl w godzinach 8:00-14:00. 
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Klauzula informacyjna dla uczestników  

Wirtualnego biegu  

,,Agresja jest słaba, a bieg to odwaga’’  

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.), zwane dalej RODO 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, 

ul. Mikołaja z Ryńska 8, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 218 71, adres elektronicznej skrzynki 

podawczej: /cpdipr/skrytka 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Małgorzata Smelkowska, 

ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel. 56 45 10 471, adres e-mail: 

m.smelkowska@um.grudziadz.pl 

3. Dane osobowe: 

a) w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, wizerunku, miejscowości z której 

uczestnik pochodzi oraz uczestniczenia w biegu jako osoba indywidualna lub 

reprezentująca klub sportowy przetwarzane będą przez Administratora w celu 

rejestracji uczestnika biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania medalu 

pamiątkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b) w zakresie wizerunku uczestnika biegu przetwarzane będą przez Administratora  

w celu promocji biegu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

4. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane od momentu zgłoszenia bezterminowo. 

5. Odbiorcami danych będą: 

a) osoby fizyczne odwiedzające stronę centrum@cpdipr.grudziadz.com.pl, na której 

umieszczone będą wyniki biegu lub galerię zdjęć, 

b) wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani poddawane procesowi 

profilowania. 

7. Podanie danych osobowych: 

a) w celu realizacji umowy uczestnictwa w biegu jest niezbędne. Nie podanie danych 

spowoduje odmowę uczestnictwa w biegu. 

b) w celu promocji biegu w zakresie wizerunku jest dobrowolne i będzie ono realizowane 

na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody skutkuje zaprzestaniem 

przetwarzania wizerunku, jednak do czasu ukazania się publikacji lub zamieszczenia 

go na stronie internetowej organizatora konkursu. 

8. Przysługują̨ Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na adres:  

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów 

„RODO”. 
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