
 

 

Regulamin 8 Biegu WOŚP W KROŚNIE 
„POLICZ SIĘ Z CKURZYCĄ „ 

I.CEL 

1. Propagowanie akcji „ POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” – programu autorskiego Fundacji 
WOŚP. 

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 
3. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży w ramach 

Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. 
 

II. ORGANIZATORZY 
1. Krośnieński Sztab 29 Finału WOŚP z siedzibą w RCKP, ul. Kolejowa 1  
2. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, ul. Rynek 1 
3. Współorganizator - Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno, ul. Bursaki 41 

4. Telefon kontaktowy do Sztabowego Koordynatora BIEGU 602 509 436  
 

III.TERMIN  I MIEJSCE 
1. Bieg odbywa się w formule „biegu rozproszonego”, wykonywany jest przez każdego 

uczestnika w sposób indywidualny. 
2. Bieg nie jest formą rywalizacji. 
3. Bieg może odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie, ale jako sztab krośnieński 

szczególnie zachęcamy do biegania na terenie powiatu krośnieńskiego. 
4. Bieg należy zrealizować w terminie pomiędzy 29 stycznia 2021 6:00 a 31 stycznia 2021 roku 

godziną 18:00. 
5. Minimalna długość trasy to 5 km. 

 
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W biegu może wziąć udział osoba, która poprawnie zarejestrowała się na Zawody poprzez 
stronę: www.kpu.krosno.pl/biegwosp oraz dołączy do tego wydarzenia na dowolnej aplikacji 
potwierdzającej zrealizowanie minimum zakładanego dystansu. 

2. Rejestracja na bieg dostępna będzie na stronie www.kpu.krosno.pl/biegwosp w terminie od 
12 do 25 stycznia 2021 roku lub do wyczerpania pakietów startowych  

3. Opłata startowa za udział w biegu wynosi minimum 40 PLN.  
Opłata następuje jako wpłata do puszki WOŚP przy odbiorze pakietu startowego lub za 
pośrednictwem aukcji allegro https://kpu.krosno.pl/azs/aukcje-wosp/  

4. W przypadku opłaty wnoszonej na aukcji allegro i konieczności dostawy pakietu startowego  
opłata ta zostanie powiększona o koszty wybranej przez uczestnika formy dostawy   

5. Całość wpłaconych środków przeznaczone jest na zakup pomp insulinowych dla kobiet w 
ciąży chorujących na cukrzycę.  

6. Dokonanie opłaty oraz odebranie pakietu startowego następuje  w Sztabie WOŚP Krosno w 
Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1 w dniach 27-31.01.2021r. 
w godz. 15.00 – 18.00. 

7. Osoby, które dokonały opłaty za pośrednictwem aukcji allegro, które dokonały wyboru opcji 
odbioru osobistego dokonują odbioru pakietu startowego zgodnie z powyższym.  

8. Opłata startowa stanowi wpłatę na rzecz Fundacji WOŚP, organizatorzy biegu nie wystawiają 
faktury VAT. 

https://kpu.krosno.pl/azs/aukcje-wosp/


 

 

9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej 
opłaty na innego uczestnika. 

10. Dozwolona jest każda forma pokonania dystansu: bieg, marsz, jazda na rowerze, z pomocą 
kijków Nordic Walking itd. (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych).  

11. W biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji i wniosą 
opłatę startową. 

12. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.  
13. Warunkiem odnotowania przez Organizatora ukończenia biegu uczestnika jest pokonanie 

dystansu min. 5 km udokumentowane tego przy pomocy dowolnej aplikacji. Informacje o 
zrealizowanym biegu należy uzupełnić w otrzymanym zwrotnym mailu, w którym będzie link 
do strony na której uzupełniamy przebiegnięty dystans, czas, zrzut ekranu, zdjęcie z używanej 
aplikacji dokumentującej wykonana aktywność.  

14. Zachęca się wszystkich uczestników biegu do udziału w biegu w elementach stroju 
wizualizujących Bieg z cukrzycą oraz udokumentowania tego faktu poprzez przesłanie zdjęcia  
z trasy biegu (startu, mety, etapu) na adres: sztabwospkrosno@o2.pl  

15. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom. 
 
V. KLASYFIKACJE I WYNIKI  

1.Podczas Zawodów nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja generalna oraz wiekowa. 
 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia  

8 krośnieńskiego o Biegu Policz się z cukrzycą  WOŚP. 
2. Administratorem danych osobowych będzie Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 38-400 

Krosno ul. Rynek 1  
3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z 

warunkami Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016)  

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z 
udziałem w biegu 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. 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 7 Wirtualnego Biegu WOŚP w 
krośnie, 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 KPU w Krośnie. 

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez KPU w Krośnie i zawarte w 
formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 
będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

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. 

 



 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników biegu  obowiązuje niniejszy Regulamin. 
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem. 
3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne 

przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach oraz że są świadomi zagrożeń, 
ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu 
pełną i wyłączną odpowiedzialność. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne 
kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność 
cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

5. Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (w tym 
przepisów związanych z reżimem sanitarnym). 

6. Bieg odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie. 
9. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


