
Regulamin II biegu charytatywnego Adrenaline Rush powered by MAZOVIA. 
 

I. ORGANIZATOR 
1. Organizatorem II biegu charytatywnego Adrenalinę Rush powered by Mazovia, 

zwanego dalej  Biegiem lub Zawodami jest Adrenalinę Rush sp. z o.o., KRS 
0000751232, ul. Staromiejska 2/7, 09-400 Płock, zwana dalej Organizatorem.


2. Osoba odpowiedzialna za organizację biegu:                                                      
Mieszko Ogończyk-Mąkowski tel: 698 647 009


3. Partnerami Biegu są:

• Fundacja Adrenaline Rush

• Fundacja Szybciej Wyżej Dalej

• Centrum szkoleniowe „DEFENCE”.


4. Kontakt z Organizatorem:  www.adrenalinerushocr.com, Facebook:https://
www.facebook.com/AR.Poland, tel. 698647009


5. Charytatywny charakter Biegu oznacza, że 100% wpływów z opłat startowych 
zostanie przeznaczonych na potrzeby zakupu protezy dłoni dla Przemka 
Jabłońskiego, siedmioletniego chłopca, pochodzącego z miejscowości Zawidz Mały 
koło Sierpca, który urodził się bez lewej dłoni.


II. TERMIN I MIEJSCE 
1. Bieg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2021 r. (niedziela) na terenie Galerii Mazovia,            

ul. Wyszogrodzka 127 w Płocku. 

2. Wstępny program minutowy zawodów:


A. Sobota, 4 grudnia: 16.00-20.00: Biuro Zawodów; wydawanie pakietów startowych.

B. Niedziela, 5 grudnia: 

• 8.00-10.00: Biuro Zawodów; wydawanie pakietów startowych. 

• 10.00. Start pierwszej fali zawodników

• 13.00. Zamknięcie linii mety

• 14.00. Ogłoszenie wyników, ceremonia dekoracji.


3. Szczegółowy program minutowy zostanie przekazany przez Organizatora w terminie 
późniejszym.


III. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W Biegu zawodnicy biorą udział indywidualnie.

2. Uczestnikiem może być osoba, która do dnia 30 listopada 2021 r. ukończy 12 rok 

życia. W przypadku startu osoby niepełnoletniej konieczne jest przedłożenie 
Organizatorowi przy odbieraniu pakietów startowych oświadczenia podpisanego 
przez rodziców lub opiekunów prawnych o zdolności tej osoby do udziału w Biegu i 
wyrażającego zgodę na udział tej osoby w Biegu. Oświadczenia zostaną 
udostępnione w Biurze Zawodów. 


IV. TRASA, DYSTANS I POMIAR CZASU. 
1. Trasa Biegu o długości około 1450 metrów obejmuje ciągi komunikacyjne, klatki 

schodowe i garaże podziemne Galerii Mazovia. Na trasie Biegu będą ustawione 
przeszkody, których pokonanie jest obowiązkowe dla wszystkich Uczestników. 
Istnieje możliwość alternatywnego pokonania przeszkody poprzez wykonanie 
zastępczych ćwiczeń wskazanych przez Sędziego lub Wolontariusza. Ominięcie 
przeszkody, rezygnacja lub odmowa jej pokonania oznacza dyskwalifikację. 


2. Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 min. Zawodnik, który 
przekroczy wyznaczony czas - nie będzie klasyfikowany.


3. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą zwrotnych chipów dostarczonych przez 
Organizatora. 


 


https://www.facebook.com/AR.Poland
https://www.facebook.com/AR.Poland


V. ZGŁOSZENIA I ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO 
1. Organizator ustala limit zgłoszeń na 200 uczestników.

2. Za zgłoszenie zawodnika uważa się zapisanie (kompletne wypełnienie internetowego 

formularza zgłoszeniowego) i uiszczenie pełnej opłaty startowej.

3. Opłata startowa wynosi 49 zł. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku 

rezygnacji z winy zawodnika. Formularz zapisów daje możliwość uiszczenia wyższej , 
dodatkowej opłaty z przeznaczeniem na wskazany w pkt.I.5 cel charytatywny.


4. Zapisy są przyjmowane od momentu ogłoszenia do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 
16:00.


5. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszonych zawodników zapisy mogą zostać 
zakończone przed terminem wskazanym powyżej.


6. Biuro Zawodów będzie znajdować się w Galerii Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127 w 
Płocku i będzie czynne w sobotę 5 listopada 2021 r. w godz. 16:00–20:00 oraz w dniu 
Biegu w godz. 8:00–10:00.


7. Zawartość pakietu startowego stanowi:

• numer startowy 

• koszulka

• pamiątkowy medal na mecie

• woda na mecie biegu

• świadczenia od sponsorów


8. Numery startowe poszczególnym uczestnikom nadaje Organizator, tworząc w ten 
sposób listę startową.


VI. KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:


A. Damska (miejsca I-III),

B. Męska (miejsca I-III),


2. Za zajęcie miejsc I-III wręczone zostaną pamiątkowe statuetki.

 

VII. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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 dalej RODO) – organizator 
konkursu informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Spółka Adrenaline Rush Sp. z 
o.o. z siedzibą w Płocku - ul. Staromiejska 2/7. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc 
n a a d r e s A d m i n i s t r a t o r a j a k p o w y ż e j l u b n a a d r e s e - m a i l : 
konakt@adrenalinerushocr.com 

3. Administrator dane osobowe Uczestnika będzie przetwarzać w celu: 
a) realizacji Zawodów, o których mowa w regulaminie 
b) realizacji działań podatkowo - rachunkowych; 
c) archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o 

archiwizacji; 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok do celów, w 

których dane te są przetwarzane. 
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą Uczestnika i jest niezbędne 

do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lit. a. 
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są lub mogą zostać:   podmioty, którym 

na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy 
pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej, w tym inne 
jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim 



będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych 
danych, oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie 
art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania 
usunięcia danych (na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO), 
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), 
przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO). 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. 

10. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą profilowane. 

11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych uczestnika konkursu należy kierować na adres Administratora z 
dop isk iem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mai l : 
kontakt@adrenalinerushocr.com 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko. Uczestnik, zgłaszając się do Biegu, przyjmuje do wiadomości, że udział w 
Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz pociąga za sobą naturalne ryzyko i 
zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a 
nawet śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym.


2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnicy zapoznali się z 
Regulaminem oraz ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 
uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko wyłącznie na 
własną odpowiedzialność.


3. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.


4. Organizator zapewnia w trakcie trwania Biegu opiekę medyczną. 

5. Każdy z Uczestników zobowiązany jest stosować się do decyzji lekarzy bądź 

ratowników medycznych dotyczących kontynuowania Biegu.

6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania Biegu i na 

terenie Biegu.

7. W przypadku rażącego naruszenia zasad fair-play, niesportowego zachowania wobec 

innych zawodników, przedstawicieli organizatora, sędziów, wolontariuszy i kibiców, w 
szczególności celowego uniemożliwienia lub utrudnienia biegu pozostałym 
Uczestnikom - Organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika.


8. Dyskwalifikacja skutkuje brakiem pomiaru czasu i nieuwzględnieniem zawodnika w 
wynikach Biegu.


9. Dyskwalifikacja nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej.

10. W przypadku dyskwalifikacji po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody, zawodnik 

zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.

11. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są 

nieodwołalne. Zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane niezwłocznie. 

12. Organizator nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione, uszkodzone lub 

skradzione podczas Biegu. 




13. Organizator objęty będzie ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia 
Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od 
odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków lub poniesienia 
jakichkolwiek szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 
w Biegu.


14. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
zapisywanych Uczestników na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich 
wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczanych na stronie internetowej Biegu oraz w 
mediach, w tym mediach społecznościowych, a ponadto w materiałach promujących 
Bieg i jego przyszłe edycje. Uczestnicy, upoważniają Organizatora do utrwalania oraz 
zwielokrotniania swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami.


15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, 
w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej w Polsce w związku z 
epidemią SarsCoV-2 lub zmianą przepisów prawnych.


16. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.


