
 

Regulamin 2020 
 

Bieg Wirtualny 
PO HORYZONT - PROLOG 

Prolog przyszłorocznego cyklu Małych Festiwali Biegowych  
pod nazwą PO HORYZONT. 

 
1. CEL IMPREZY 

• popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i 
rekreacji  poprzez aktywną formę wypoczynku i budowania relacji 
społecznych  

• upowszechnianie wiedzy nt. przyczyn przestępczości, konieczności 
niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej 
 

2. ORGANIZATOR 
• Fundacja Alegoria 

 
3. PARTNER 

• Kępa Sport 
• Jarosław Makowiec Creatyvni – partner techniczny 

 
 
4. TERMIN I MIEJSCE: 

• Termin zgłoszeń: 4.12.2020 - 15.12.2020.  
• Bieg powinien być zrealizowany pomiędzy: 15.12.2020 -  22.12.2020 r. 
• Miejsce: Cała Polska 

 
5. DYSTANS 
 

• Minimalna długość trasy to 5 km.  
• Uczestnik biegu ma pełną swobodę w doborze trasy.  
• Dozwolona jest każda forma pokonania dystansu: bieg, marsz, marsz  z 

pomocą kijków Nordic Walking  
• Limit czasowy: Brak 
• Pomiar czasu: własnoręczny 

 
 



 

6. KLASYFIKACJE  
• Organizator nie prowadzi klasyfikacji czasowej.  
• Bieg ma formę rekreacyjną, profilaktyczną 
• Organizator ogłasza konkurs na kreatywne zdjęcia z pokonanego 

dystansu. Wyłonione zostaną 3 osoby, na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 
Komisję powołuje organizator. Od werdyktu komisji nie przysługuje 
odwołanie. 

a. W celu wzięcia udziału w konkursie na kreatywne zdjęcie uczestnik 
musi przesłać do organizatora zdjęcie z pokonanego dystansu. 
Termin nadsyłania zdjęć  do 22.12.2020 godz.23:59. Decyduje data 
otrzymania maila przez organizatora  

b. Publikacja nagrodzonych: 23.12.2020 r. 
• Organizator przeprowadzi publiczne losowanie - 23.12.2020 (transmisja 

on-line) cennych nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników którzy 
prześlą potwierdzenie pokonanego dystansu. 

a. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie partnera oraz 
profilu facebook organizatora 

W konkursie oraz losowaniu organizator przewiduje nagrody rzeczowe, 
które zostaną wysłane niezwłocznie do zwycięzców po ogłoszeniu wyników 
i otrzymaniu danych do wysyłki. 

 
7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Impreza ma charakter otwarty.  
• Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby pełnoletnie. 
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie uzupełnienie 

formularz zgłoszeniowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne na stronie www.kepasport.pl. 
/Dz.Ustaw nr 101, poz 1095/ 

• Uczestnik zobowiązany jest udokumentować swój udział w biegu. 
Przesłać zdjęcie podczas biegu oraz potwierdzenie w postaci 
zrzutu ekranu lub zdjęcia z dowolnej aplikacji lub urządzenia gps 
do pomiaru dystansu i przesłać na adres e-mail: bieg@kepasport.pl 
- do dnia: 22.12.2020  (z dopiskiem w tytule: imię, nazwisko - 
BIEG WIRTUALNY - Po Horyzont. Prolog)  - lub przy pomocy 
formularza dostępnego na stronie zapisów: FORMULARZ: 
POTWIERDZENIE POKONANIA DYSTANSU. 

• Przesłane zdjęcia mogą być publikowane przez organizatora na facebooku 
na wydarzeniu związanym z biegiem wirtualnym: Po Horyzont - Prolog. 
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8. PAKIET STARTOWY  
W ramach pakietu startowego każdy uczestnik/-czka otrzymuje:  

• numer startowy 
• pamiątkową koszulkę techniczną 
• pamiątkowy medal 
• wysyłkę pakietu kurierem na wskazany adres 

 
 
8. ZGŁOSZENIA: 

• Zgłoszenia do biegu dostępne są przez Internet na stronie: 
www.kepasport.pl  

• Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.12.2020 lub osiągnięcia limitu 
uczestników 

• Bieg jest DARMOWY 
• OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ - 500 uczestników  

po osiągnięciu limitu - formularz zgłoszeń zostanie zablokowany - nie 
będzie możliwości dodatkowych zapisów. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
UWAGA! Wybór rozmiaru koszulki możliwy będzie do 9.12.2020 r. 
Rezerwacje dokonane po tym dniu będą zawierały koszulkę w losowym 
rozmiarze. 
 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników Biegu wirtualnego: PO HORYZONT - PROLOG będą 
przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu wirtualnego: PO HORYZONT - 
PROLOG oraz w celach statystycznych w ramach projektu finansowanego z 
Funduszu Sprawiedliwości pod nazwą: „Horyzonty” – nr umowy DFS-
II.7211.114.2020 

2. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Alegoria, z siedzibą przy 
Plac Kazimierza Wielkiego 5, 33-100 Tarnów, NIP 8733263886 oraz Partner 
techniczny – Jarosław Makowiec Creatywni – interaktywna agencja reklamowa z 
siedzibą w Burzyn 221, 33-170 Tuchów oraz Leszek Kępiński Kępa Sport z 
siedzibą ul. ul. Romana Brandstaettera, nr 14/34, 33-100 Tarnów 

3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane 
zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów 

http://www.kepasport.pl/


 

prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 
lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 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, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w 
szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; 
przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wysyłki 
pakietów startowych i medali oraz przygotowania list startowych. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w 
związku z udziałem w Biegu wirtualnym: PO HORYZONT - PROLOG obejmuje 
także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w 
której zamieszkuje. 

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w Biegu wirtualnym: PO HORYZONT - PROLOG. Przez 
przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych 
przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji 
dotyczących Biegu wirtualnego: PO HORYZONT - PROLOG, a także na 
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje 
prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 
kierując korespondencję na adres Partnera technicznego. 

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Partnera 
technicznego i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób 
elektroniczny. Partner techniczny nie będzie ujawniał tych informacji żadnym 
osobom trzecim. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na 
całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane 
przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w 
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na 
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z 
działalnością prowadzoną przez Organizatora. 



 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszystkich uczestników Biegu wirtualnego: PO HORYZONT - PROLOG 
obowiązuje niniejszy Regulamin.  
2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie 
istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu oraz że są 
świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w 
biegu i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, 
ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 
przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.  
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania 
przyczyn.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.  
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


