
 
 

                              ……………………………………………, ……………………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 2021 
 
Zgłaszam udział (pełna nazwa organizacji/grupy lub imię i nazwisko osoby indywidualnej) 
………….................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
ul. …............................................................................nr …............. w/we .......................................................... 
…………………………(kod pocztowy) 
Liczba osób ………………………………………………………… 
 
do Wrocławskiego Biegu Sponsorowanego 2021.  
na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci,  
 
Koordynatorem akcji w naszej organizacji jest 
......................................................................................................................... 
 
tel. ….................................., e-mail ..................................................................... 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Wrocławskiego Biegu Sponsorowanego 2021 i akceptuję 
wszelkie zawarte w nim zasady oraz zgadzam się na rejestrowanie i przetwarzanie mojego wizerunku na 
potrzeby Wrocławskiego Biegu Sponsorowanego 2021. 

Oświadczam o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu i poświadczam zgodę na udział w biegu na 

własną odpowiedzialność – z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tego 

wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.  

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

Data, pieczęć/czytelny podpis             
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    

 
 
 
 



REGULAMIN DLA DOROSLYCH ZAWODNIKÓW  
WROCLAWSKIEGO BIEGU SPONSOROWANEGO 2018 

 

1. Przedmiot Regulaminu: 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad 8. Wrocławskiego Biegu Sponsorowanego 2021 (WBS) 
dla dorosłych organizowanego przez Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. 

2. Cele Wrocławskiego Biegu Sponsorowanego: 

a) Zebranie funduszy na realizację celów statutowych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, 

b) Promowanie działań charytatywnych poprzez ich łączenie ze sportem, 

c) Informowanie o działaniu najstarszego w województwie domowego hospicjum dziecięcego przy Fundacji 

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. 

 

3. Organizator: 
 Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci 

 

4. Termin i miejsce: 

 Ustalane Indywidualnie 
  

5. Uczestnictwo: 

a) We Wrocławskim Biegu Sponsorowanym mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie niezależnie od wieku, płci, 

miejsca zamieszkania i  kondycji sportowej. Udział w Biegu jest dobrowolny i bezpłatny. 

b) Uczestnicy powinni wypełnić zgłoszenie udziału w WBS i dostarczy je organizatorowi (skan do 8 czerwca 2021 r. 

do godziny 23.00 na wroclawskibieg@hospicjum.wroc.pl ) 

c) Uczestnicy startują we własnych strojach. Organizator nie wydaje numerów startowych, nie zapewnia napojów 

oraz szatni. 

d) Biegacz zobowiązany jest do uczciwego, opartego o zasady fair-play udziału w Biegu oraz niepowodowania 

swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora oraz współzawodników, w tym sytuacji 

uniemożliwiających prawidłowy tok Biegu. 

e) Biegacz, który pomimo upomnienia od Organizatora utrudnia swoim zachowaniem przebieg zawodów, zostaje 

zdyskwalifikowany. 

  

6. System biegowy: 

a) Zawodnik pokonuje trasę w dowolnym tempie. 
b)  Po każdym okrążeniu otrzymuje w punkcie kontrolnym pieczęć potwierdzającą pokonanie okrążenia 

c)  Dla osób dorosłych nie będących uczniami jest jedna kategoria biegowa – osoby dorosłe, powyżej 18 r. ż.. 

 

7.    W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

8.    Zgłaszając swój udział we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym, biegacz wyraża jednocześnie zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Biegu, a także na rejestrowanie i przetwarzanie jego 

wizerunku na potrzeby Biegu oraz deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu. 

9. Zgłaszając się do udziału we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym biegacz deklaruje, że przybędzie na zawody 

w wyznaczone przez Organizatora miejsce i punktualnie w wyznaczonym czasie. Ponadto biegacz oświadcza, że 

zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszelkie zawarte w nim zasady. 

10.  Organizator nie zapewnia prowadzenie depozytu dla uczestników biegu. Za pozostawione rzeczy organizator nie 

ponosi odpowiedzialności 

11. Postanowienia końcowe: 

a) Organizator jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audiowizualnego materiału dotyczącego 

biegaczy, zawierającego ich dane, w celach promocji Wrocławskiego Biegu Sponsorowanym oraz komunikatach 

prasowych, jakie mogą ukazać się w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, terminu i miejsca bądź zasad Biegu w 

przypadku nastąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, mogących mieć wpływ na przebieg zawodów. Jednocześnie 

Organizator zobowiązuje się niezwłocznie informować uczestników o wszystkich zmianach. 

mailto:wroclawskibieg@hospicjum.wroc.pl


c) Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Balbina Bujak  wroclawskibieg@hospicjum.wroc.pl . tel. 

795524909 

 

d) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi WBS. W 

sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu 

zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne 

postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

e) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, co w uzasadnionych przypadkach nie wyłącza 

poddania rozstrzygnięcia pod decyzje uprawnionych instytucji. 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej RODO) informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej  47/47a/49a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000287982, REGON 020598370, NIP 894-29-23-364 

2) inspektorem ochrony danych w Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci jest p. Marta Bałchanowska, 

mail: fundacja@hospicjum.wroc.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Wrocławskiego Biegu Sponsorowanego 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma ubezpieczeniowa, placówka medyczna, biuro 

księgowe, informatyk, radca prawny; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w szczególności przez okres trwania wydarzenia, ale 

również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy wolontaryjnej. Jest 

Pan/Pani zobowiązany/-a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości zawarcia umowy wolontaryjnej; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; 

11) Jest Pan/ Pani zobowiązany/-a do niezwłocznego poinformowania inspektora danych osobowych o 

podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia incydentu, polegającego na naruszeniu danych osobowych w 

Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. 
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