
Regulamin 

Regulamin 11. BIEGU WOŚP „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ i UCZ SIĘ PIERWSZEJ POMOCY” 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem 11. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” 

(zwanego „11. Biegiem WOŚP”) jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. z 

siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 19 C (kod pocztowy: 02-738 Warszawa), wpisana 

do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000030897, NIP 521-30-03-700, REGON 010168068,  

2. Organizatorem 11. Biegu WOŚP w Poniecu jest Sztab WOŚP Poniec.  

CEL 

1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” oraz „Ratujemy i Uczymy Ratować” –programów 

autorskich Fundacji WOSP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi 

Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy. 

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania 

pierwszej pomocy. 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r. po ulicach Ponieca. 

2. Oficjalne otwarcie 11. Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 13.30 

3. Start i meta biegu będą zlokalizowane przed budynkiem kina w Poniecu. 

4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na Facebooku WOŚP w Poniecu 

5. Długość trasy: ok. 700 m. 

6. Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

Policję i Straż Pożarną. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W 11. Biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku. 

2. Każdy uczestnik biorący udział w 11. Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze 

Zawodów. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 

zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób 

niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być 

podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. 

4. Wszyscy uczestnicy 11. Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia 

Organizatora. 

5. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.  

 



 

 

ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia do 11. Biegu WOŚP w Poniecu będą przyjmowane w siedzibie Gminnego 

Centrum Kultury w Poniecu. 

2. Opłata startowa za udział w Biegu WOŚP – dobrowolna suma wrzucona do puszki przed 

startem biegu. 

3. Startujący w 11. Biegu WOŚP otrzyma numer startowy, a wśród wszystkich uczestników 

rozlosowane zostaną pamiątkowe koszulki. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników 11. Biegu WOŚP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

11. Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się ratować”. 

2. Dane osobowe uczestników 11. Biegu WOŚP będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) .Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z 

udziałem w 11. Biegu WOŚP obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz 

z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 11. Biegu 

WOŚP.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników 11. Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, 

robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w 

Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 

biegu.  

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na 

wysokości klatki piersiowej, który otrzyma od organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg 

odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

  


