
 

Regulamin wirtualnego „Movember Bieg z Wąsem” Polska 2020 

CEL 

▪ Popularyzacja i upowszechnienie biegania i maszerowania jako najprostszej formy rekreacji. 

▪ Promocja akcji MOVEMBER. 

ORGANIZATOR  

▪ Organizatorem wirtualnego „Movember Bieg z Wąsem” (Imprezy) jest Stowarzyszenie Fizjosport. 

TERMIN I MIEJSCE 

▪ Impreza odbędzie się w dniach 01.11.2020 roku  do 30.11.2020 roku w Polsce czy też za granicą. 

▪ Zachęcamy do odbycia biegu, czy marszu w terenach zielonych (lasy, parki itp.). Bieg ma formułę biegu 

wirtualnego (indywidualnego), nie ma charakteru biegu masowego.  

▪ Dystans: minimum 5 km. 

▪ Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz przepisów 

obowiązujących na terenie biegu poszczególnych uczestników. 

▪ Pomiar czasu – Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu, uczestnik dokonuje pomiaru na 

„własną rękę” własnymi urządzeniami. Brak limitu czasu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

▪ W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy: 

o którzy ukończyli 18 lat. 

o dokonali opłaty startowej w terminie 20.10.2020 roku do 30.11.2020 roku.  

o Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do dnia 

30.11.2020 roku. Po tym terminie Organizator może usunąć niepłacone zgłoszenie. 

o Organizator wirtualnego „Movember Bieg z Wąsem” udostępni numer startowy w formie 

elektronicznej (PDF). 

o Organizator nie będzie weryfikował aktywności uczestników Biegu, Bieg ma formułę koleżeńską 

(Organizator zapraszając na bieg, zakłada że każdy uczestnik ukończy „swój” bieg). 

o Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o wrzucenie zdjęć z Biegu na swoje profile 

społecznościowe (FB lub Instagram) i otagowanie ich hasztagami: #biegzwasem  lub na stronę 

wydarzenia FB. Nie wysyłamy zdjęć mailem! :) 

o Brak limitu uczestników 

 

 

 



 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZIĄZKU Z COVID-19  

o Każdy Uczestnik Biegu zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych wytycznych rządu 

dotyczących epidemii COVID-19. 

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

▪ Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie 

internetowej  https://b4sportonline.pl/movember_bieg_z_wasem/ do dnia 30.11.2020r.  

▪ Opłata startowa w ramach zgłoszeń elektronicznych udziału w wirtualnym „Movember Bieg z Wąsem” 

wynosi: 

o 45 zł. Do opłaty startowej należy doliczyć koszty dostawy (Kurier) w wysokości 14,99zł . Pełna 

opłata wynosi 59,99 zł (płatność elektroniczna). 

▪ Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres 

biuro@biegzwasem.pl podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W przypadku 

odwołania „Movember Bieg z Wąsem” z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na 

rzecz Uczestnika opłaty startowej. 

▪ Wysyłka opłaconych pakietów Uczestnikom wirtualnego „Movember Bieg z Wąsem” nastąpi najpóźniej 

do 7 dni roboczych od daty zakończenie wydarzenia. 

▪ W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzyma: 

o pamiątkowy medal dla uczestników 

o pamiątkowy gadżet (maseczka) 

o sztuczne wąsy 

o numer startowy (format PDF) 

 

KLASYFIKACJE, NAGRODY 

• Ze wszystkich uczestników, którzy oznaczą swoje zdjęcie na portalach społecznościowych 

(Facebook lub Instagram) w okresie od 01.11.2020r  do 30.11.2020r hasztagiem #biegzwasem 

wyłonimy 12 zdjęć, które wezmą udział w pojedynkach na lajki.  

• Rywalizacja będzie odbywać się w parach (wyłonionych losowo), a zdjęcie które otrzyma 

większą ilość lajków przechodzi do kolejnego etapu.  

• Zabawa odbędzie się na portalu Facebook: https://www.facebook.com/biegzwasem/  

• Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają specjalne wyróżnienia specjalnie przygotowane na 

tą okazję. 

• Start rywalizacji planowany jest na pierwszy tydzień grudnia 2020r. 

mailto:biuro@biegzwasem.pl


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

▪ Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym, Regulaminie, w tym 

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. 

Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom,  

i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela 

Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, 

wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i 

wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka, 

▪ Uczestnicy biorący udział w biegu muszą posiadać wąsy (naturalne) bądź biec z przyklejonym sztucznym 

wąsem, który dostarczony będzie w pakiecie startowym. Dopuszczony jest również bieg z wąsami i 

brodą. 

▪ Podczas biegu zawodnicy zaleca  przypięcie wydrukowanych numerów startowych do koszulki. (nie jest 

to warunek konieczny) 

▪ Organizator nie zapewnia pomoc ratowników medycznych na trasie Biegu. 

▪ Organizator nie zapewnia toalet, depozytu, punktów odżywczych, oraz innych usług gwarantowanych w 

klasycznych biegach masowych. 

▪ Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

▪ Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair 

play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. 

Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na 

własnych nogach. 

▪ Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki 

zgłaszające lub indywidualnie. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w 

gestii zawodników. 

▪ Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat 

bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom 

doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.  

▪  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

▪ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo zmian. 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 



 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

▪ W związku z zapisami art. 13 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 

(RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w 

Szczecinie 71-344 przy ulicy Litewskiej 20, NIP: 851-318-82-43 są administratorami danych osobowych 

zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia biegu „Bieg z Wąsem”. Państwa dane osobowe 

przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób 

ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy 

przekazujemy Państwa dane firmie  B4SPORTONLINE tj. KAELMO Rafał Moś ul. Bydgoskiego Batalionu 

Obrony Narodowej 4/15, 85-825 Bydgoszcz zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi. Mają 

Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas 

przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych 

lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania 

Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania 

udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o 

kontakt z administratorem danych: Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w Szczecinie 71-344 przy ulicy 

Litewskiej 20, NIP: 851-318-82-43. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego 

organu nadzorczego. 


