
 
 

                              ……………………………………………, ……………………2021 r. 
 
 
 

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci 
Ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław 

fax 71 724 20 69, email: wroclawskibieg@hospicjum.wroc.pl 
 
 

Zgłoszenie udziału w 8.Wrocławskim Biegu Sponsorowanym 
 
Zgłaszam udział placówki (pełna nazwa i przynależność do zespołu) 
………….................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 
ul. …......................................nr …..... w/we .......................................................... 
…………………………(kod pocztowy), email placówki: …………………………………………………………………………….. 
Oddział/klasę ……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
Przewidywana liczba osób …………………………………………………………………………………………………..………………. 
do Wrocławskiego Biegu Sponsorowanego, który odbędzie się w terminie wybranym przez 
placówkę na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z programem i regulaminem Wrocławskiego Biegu 
Sponsorowanego. 
 
Koordynatorem akcji w naszej placówce jest 
......................................................................................................................... 
 
tel. ….................................., e-mail ..................................................................... 
 

….....................................................                
Data, pieczęć i podpis Dyrekcji                  

 
 

WYRAŻAM ZGODĘ:  

TAK        NIE       
na przetwarzanie przez Fundację „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” moich danych osobowych, w celach informacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjnych obejmujące między innymi przesyłanie informacji drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: Rozporządzenie) (Dz.Urz.UE z dnia 4 maja 2016 r.) i następnie przepisami 
wykonawczymi wydanymi na jego podstawie. 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej 
wycofania w każdym czasie (nawet przed jej udzieleniem), zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 
formie. Zostałam/em również poinformowana/y o tym, że dane zbierane są przez Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, ul. 
Jedności Narodowej 47/47a/49a, Wrocław, jak również o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich 
poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, wskazanych w Informacji dot. RODO. 
Oświadczam, że otrzymałam/em 1egz. Informacji dot. RODO, i przyjmuję go do wiadomości. 
 

….....................................................                
Data i czytelny podpis Koordynatora    

 



P R O G R A M  A K C J I    
„Wrocławski Bieg Sponsorowany” 

 
 
Do 8 czerwca 2021 r. – przedszkola i szkoły deklarują udział w akcji i akceptują warunki uczestnictwa. 
 
Do 12 czerwca 2021 r. – szkoły i przedszkola pozyskują sponsorów. 
 
Do 24 czerwca 2021 r. – bieg na terenie wyznaczonym przez placówkę 
 
Do 30 czerwca 2021 r. – szkoły i przedszkola wpłacają zebrane środki na konto Fundacji: mBank 69 1140 
1140 0000 2052 8800 1001 z tytułem przelewu: wbs + nazwa placówki 
 
Do 30 czerwca 2021 r. – oficjalne podsumowanie akcji, wysyłka dyplomów uczestnictwa. 
 
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z przedstawicielem Fundacji:  
Balbina Bujak, wroclawskibieg@hospicjum.wroc.pl, tel. 795 524 909. 
 
 

R E G U L A M I N    A K C J I     
 „Wrocławski Bieg Sponsorowany” 

 
 

1. We Wrocławskim Biegu Sponsorowanym (WBS) mogą brać udział szkoły i przedszkola z 

województwa dolnośląskiego. 

2. Wszelkich informacji udziela pracownik Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci Balbina Bujak 

wroclawskibieg@hospicjum.wroc.pl, tel. 795 524 909. 

3. Warunkiem uczestnictwa we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym jest przesłanie w terminie 

podpisanego formularza uczestnictwa skanem na adres wroclawskibieg@hospicjum.wroc.pl lub 

faxem na nr 71 724 20 69. 

4. Przy pozyskiwaniu sponsorów placówki-uczestnicy posługują się formularzem, który jest do 

pobrania na www.hospicjum.wroc.pl/wroclawski-bieg-sponsorowany 

5. Dzieci i młodzież pozyskują sponsorów na swoje uczestnictwo w biegu. Wpłaty sponsorów są 

dowolne. Dzieci i młodzież posługują się przy pozyskiwaniu sponsorów formularzem i 

identyfikatorem Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.   

6. Placówka-uczestnik przekazuje zebraną dokumentację oraz zebrane środki na konto Fundacji 

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w mBank 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001  z tytułem 

przelewu: wbs + nazwa placówki w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca  2021 r. 

7. Po podsumowaniu akcji każda placówka-uczestnik WBS otrzyma od Fundacji korespondencję z 

podziękowaniami i podsumowaniem akcji.  

….....................................................                

Data i czytelny podpis Dyrekcji   
 

Mechanizm zbiórki:  
Dzieci i młodzież pozyskują sponsorów z grona znajomych osób (większa wiarygodność, łatwiejszy dostęp). 
Sponsor płaci gotówką lub przelewem na konto placówki/rady rodziców (ostateczny termin przelewów 
placówka określa tak, aby zdążyła z rozliczeniem z Fundacją). Do nauczyciela/wychowawcy trafia lista 
pozyskanych sponsorów – do weryfikacji. Po zweryfikowaniu placówka przesyła wpłatę na konto Fundacji. 
Karty pozyskiwania sponsorów pozostają w placówce. 
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