
REGULAMIN 

I WIRTUALNY BIEG „Przyjaciele RAZEM z Jagódką kontra SMA” 

z okazji Dnia Przyjaciela 

I. Postanowienia ogólne.  

1. Regulamin określa zasady organizacji I WIRTUALNEGO BIEGU „Przyjaciele RAZEM z Jagódką kontra 

SMA” z okazji Dnia Przyjaciela, zwanego dalej Biegiem.  

2. Cele Biegu: 

a) Zbiórka pieniędzy na leczenie Jagody Michalak, mieszkanki powiatu kaliskiego, chorującej na ostrą 

postać rdzeniowego zaniku mięśni SMA typu 1, i jednocześnie naszej Małej, ale Wielkiej Sercem 

Przyjaciółki, 

b) Propagowanie działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących,  

c) Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.  

II. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku, 

przy ul. Kościelnej 1.  

III. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.  

IV. Termin i miejsce:  

1. Bieg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. w godz. 6.00 – 24.00 czasu środkowoeuropejskiego.  

2. Bieg ze względu na swój wirtualny charakter będzie realizowany w dowolnie wybranym przez 

uczestników miejscu na świecie.  

3. Rekomendowany dystans to 5 kilometrów, ale ze względu na charakter wydarzenia można 

przebyć dłuższą lub krótszą odległość.  

4. Limit uczestników jest nieograniczony.  

V. Zasady przeprowadzenia Biegu: 

1. Uczestnik ma za zadanie przebyć dystans 5 kilometrów biegiem, marszem, na rolkach, rowerze, 

hulajnodze lub za pośrednictwem innej aktywności fizycznej. Ze względu na charakter wydarzenia 

można przebyć także inną – krótszą lub dłuższą – odległość.  

2. Wydarzenie ma charakter wirtualny, co oznacza, że uczestnicy startują w dowolnym miejscu na 

świecie w dniu 9 czerwca 2022 r. w godz. 6.00 – 24.00 czasu środkowoeuropejskiego.  

3. Wydarzenie ma charakter charytatywny. W związku z tym Organizator nie przeprowadza pomiaru 

czasu i klasyfikacji uczestników oraz nie przyznaje nagród.  

4. Rekomendujemy start z uniwersalnym numerem startowym, który będzie można pobrać ze strony 

www.powiat.kalisz.pl  

5. Zalecamy, choć to nie warunek konieczny, aby każdy uczestnik wysłał Organizatorowi potwierdzenie 

wykonania zadania na tablicy Wydarzenia na Facebooku - I Bieg Wirtualny „Przyjaciele RAZEM z 

Jagódką kontra SMA” w formie zdjęcia uczestnika lub zrzutu ekranu, pokazującego bieg z widocznym 

http://www.powiat.kalisz.pl/


dystansem. Zadanie można potwierdzić w ten sam sposób, tyle, że wysyłając potwierdzenie na adres 

e-mail: promocja@powiat.kalisz.pl 

6. Uczestnicy, którzy potwierdzą wykonanie zadania otrzymają elektroniczny certyfikat ukończenia               

I Wirtualnego Biegu „Przyjaciele RAZEM z Jagódką kontra SMA”. 

VI. Warunki uczestnictwa: 

1. W wydarzeniu mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. Osoby 

niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych, które zapisały się i wniosły opłatę startową.  

2. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 czerwca 2022 r. do godz. 24:00, za pomocą formularza zapisów na 

stronie: www.foxter-sport.pl  

3. Lista startowa będzie dostępna na stronie zapisów: www.foxter-sport.pl  

VII. Opłata startowa: 

1. Opłata startowa za zgłoszenie do Biegu wynosi min. 20 złotych lub więcej, według uznania Uczestnika 

Biegu. Wpłaty dokonujemy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie: www.foxter-

sport.pl 

2. W przypadku gdy ktoś nie może wziąć udziału w I WIRTUALNYM BIEGU „Przyjaciele RAZEM z Jagódką 

kontra SMA”, rekomendowane jest dokonanie wpłaty na konto zbiórki na rzecz Jagody Michalak za 

pośrednictwem strony: https://www.siepomaga.pl/jagoda-sma 

3. Osoby, które rejestrują się na Bieg za pośrednictwem formularza zapisów na stronie www.foxter-

sport.pl i dokonają wpłaty kwoty 500 złotych i wyższej otrzymają specjalne podziękowania od Starosty 

Kaliskiego. 

4. Całkowity dochód z I Wirtualnego Biegu „Przyjaciele RAZEM z Jagódką kontra SMA” zostanie 

przekazany na leczenie Jagody Michalak, o której szczegółowo można przeczytać w tym miejscu → 

https://www.siepomaga.pl/jagoda-sma 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Decydując się na start uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział                                 

w I WIRTUALNYM BIEGU „Przyjaciele RAZEM z Jagódką kontra SMA” i zdaje sobie sprawę z ryzyka 

zdrowotnego związanego    z uprawianiem sportu.  

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego i odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu chorób, następstw, jakie mogą wystąpić w związku z udziałem w wydarzeniu oraz nie 

ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, kolizje, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu, spowodowane przez 

Uczestników lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wyrządzone szkody.  

5. Warunkiem zapisania się na I WIRTUALNY BIEG „Przyjaciele RAZEM z Jagódką kontra SMA”, jest 

udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Podanie tych danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa.  

6. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  
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IX. Klauzula informacyjna: 

1. Dane osobowe uczestników I WIRTUALNEGO BIEGU „Przyjaciele RAZEM z Jagódką kontra SMA” będą 

przetwarzane w celu sprawnego przeprowadzenia imprezy i elektronicznych certyfikatów 

potwierdzających ukończenie Biegu.  

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi                                  

w rozporządzeniu KE o Ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. – RODO . Administratorem danych 

osobowych jest Organizator we współpracy z firmą FOXTER SPORT, która udostępnia platformę 

internetową za której pośrednictwem prowadzone są zapisy na Bieg.  

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

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

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w I WIRTUALNYM BIEGU „Jagódka 

kontra SMA”.  

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 

zapisu zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych 

informacji żadnym osobom trzecim.  


