
        
REGULAMIN WIRTUALNEGO  

BIEGU CHARYTATYWNEGO 

“SZCZĘŚLIWA 13” 

vol 4. 
 

1. ORGANIZATOR 
Fundacja „Dom w Łodzi” 
ul. Wierzbowa 13 
91-426 Łódź 
wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego 
w Łodzi, pod numerem KRS 0000263103, NIP 947-19-35-947 
 

2. WYKONAWCA 
Fundacja „Dom w Łodzi” 
ul. Wierzbowa 13 
91-426 Łódź 
wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego 
w Łodzi, pod numerem KRS 0000263103, NIP 947-19-35-947 
 

3. CELE IMPREZY: 
1. Wsparcie leczenia i rehabilitacji podopiecznych domu dziecka dla chorych  

i niepełnosprawnych dzieci Fundacji „Dom w Łodzi”. 
2. Promocja aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu.  
3. Promocja działań charytatywnych, łączących realizowanie pasji z pomaganiem.   
 

4. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 

1. Termin Biegu: 29.08.2021 r. od godz. 00:01 do godz. 23:59 
2. Miejsce/trasa: dowolna miejsce/trasa na terenie Polski 
3. Dystans Biegu Głównego: 13 000 m (13 km) 
4. Dystans Biegu Rodzinnego: 1300 m (1,3 km) 
5. Dystans Biegu Dasz Radę!: 130 m (0,13 km) 
  

 
5. UCZESTNICTWO / ZGŁOSZENIE 

 



1. Za zgłoszenie uczestnika uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie https://www.domwlodzi.org/pl/szczesliwa13_4/ oraz 
dokonanie opłaty startowej. 

2. Zgłoszenie jest możliwe od chwili rozpoczęcia zapisów do dnia 26 sierpnia 2021. 
Osoby zgłoszone w tym terminie mają zagwarantowany medal i pamiątkę z biegu. 
Istnieje możliwość zgłoszenia i udziału w biegu po wyznaczonym terminie zgłoszeń 
- ale bez gwarancji otrzymania trofeów. Nie robimy medali na zapas.  

3. W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie wymagane pola: imię, 
nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania oraz zaakceptować 
regulamin biegu. 

4. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy jest niezbędny do wysłania 
medalu oraz wielofunkcyjnej bandany uczestnikowi. W przypadku podania 
niekompletnych danych, medal wraz z bandaną nie zostaną wysłane. 

5. Dopuszczenie do Biegu osób niepełnoletnich będzie możliwe tylko za pisemnym 
oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna - załącznik nr 2 do regulaminu - wraz 
z podaniem jego nr PESEL, którego skan/zdjęcie musi zostać przesłany do 
Organizatora na adres email: szczesliwa13@domwlodzi.org 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników podczas 
Biegu. Uczestnik świadomie i zgodnie z prawdą deklaruje swój udział w Biegu 
oraz w pełni ponosi odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie. Za zdrowie 
i życie osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za jej zdrowie i życie ponoszą 
rodzice lub opiekun prawny. 

7. Wypełniając formularz uczestnik potwierdza zdolność do udziału w Biegu, brak 
przeciwwskazań do tego typu wysiłku fizycznego 

8. Lista startowa każdego Biegu zostanie opublikowana w dniu 27 sierpnia 2021 r. na 
stronie internetowej https://www.domwlodzi.org/pl/szczesliwa13_4/ 

9. Numer startowy będzie identyfikatorem uczestnika, który będzie potrzebny przy 
przesłaniu wyniku biegu.   

 
6. OPŁATA STARTOWA  

1. Opłata startowa wynosi: 
a. Bieg Główny – 13 000 m (13km) = 40 zł  
b. Bieg Rodzinny – 1 300 m (1,3 km) = 20 zł 
c. Bieg Dasz Radę! – 130 m (0,13 km) = dowolny datek 

 
2. Opłata startowa powinna zostać zapłacona w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 

uczestnika na konto Fundacji poprzez stronę internetową Fundacji 
https://www.domwlodzi.org/pl/szczesliwa13_4/ wykorzystując wybraną metodę 
płatności w systemie dotpay. Do tego celu zostanie utworzona specjalna zbiórka 
o nazwie „Szczęśliwa 13” 

 
3. Wypełnienie formularza uczestnictwa i opłacenie Biegu do dnia 26 sierpnia 2021 r. 

gwarantuje zamieszczenie danych uczestnika na liście startowej, udział w Biegu 
oraz pakiet startowy zawierający medal i pamiątkę z biegu. 



4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.  
5. Opłata nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego 

uczestnika.  
6. W przypadku dokonania przelewu po dniu 26 sierpnia 2021 roku, uczestnik 

zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty na adres mailowy: 
szczesliwa13@domwlodzi.org. 

7. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.  
 
 

7.  ZASADY BIEGU 

1. Bieg ma charakter: wirtualny, rekreacyjny i charytatywny. Bieg nie jest 
wydarzeniem masowym. 

2. Nie zakłada się pomiaru i limitu czasu, a także pomiaru trasy przez Organizatora. 
Każdy uczestnik samodzielnie wyznacza trasę i dokonuje pomiarów za pomocą 
swoich urządzeń/aplikacji. 

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do pokonania dystansu Biegu, na który się 
zarejestrował. Dystans musi być przebyty w całości, w jednym terminie. Nie 
dopuszcza się pokonania dystansu dzieląc go na różne terminy i mniejsze odcinki. 

4. Wybrany przez uczestnika dystans można przebiec/przejść o dowolnej porze dnia 
w podanym przedziale czasowym. 

5. Organizator dopuszcza do udziału w Biegu takie aktywności sportowe jak: bieg, 
marszobieg, marsz, ćwiczenie na bieżni, nordic walking. 

6. Po ukończeniu Biegu każdy uczestnik zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia 
swojego uczestnictwa w postaci przesłania screenów z aplikacji lub zdjęć zegarka 
zawierających: dystans, datę i czas pokonanej trasy. 

7. Potwierdzenie uczestnictwa w Biegu należy przesłać najpóźniej do 30 sierpnia 
2021 r. na adres mailowy Organizatora: szczesliwa13@domwlodzi.org wpisując 
w tytule: szczęśliwa 13/ nr startowy/ imię, nazwisko 

8. Brak przesłanego potwierdzenia udziału w Biegu wiąże się z nieotrzymaniem 
medalu i pamiątki z biegu przez uczestnika 

 

8. ZADANIE DODATKOWE 

1. Na każdym dystansie Biegu uczestnik będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie.  

2. Następnie prosimy uczestników o opublikowanie zdjęć na: 
a. Facebooku w dniu 29 sierpnia 2021 r. na profilu Biegu  

https://fb.me/e/ZLYUBYCX , dodając hashtag #biegszczęśliwa13  
b. lub wysłać zdjęcie na adres mailowy Organizatora: 

szczesliwa13@domwlodzi.org. 
3. Ze zgromadzonych zdjęć Organizator przygotuje pamiątkowy kolaż, który będzie 

dostępny do pobrania przez wszystkich uczestników ze strony wirtualnego Biegu 
https://www.domwlodzi.org/pl/szczesliwa13_4/ 



4. Organizator zastrzega sobie prawo do użytku zdjęć w celu promocji Biegu 
w mediach społecznościowych na swoim profilu: Nasz Funpage na FB, stronie 
wydarzenia: wydarzenie na fb , oraz na stronach fundacji w domenie 
www.domwlodzi.org 

 
9. NAGRODY 

1. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal oraz pamiątkę – niespodziankę.  
2. Warunkami otrzymania nagród są:  

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  
b. dokonanie opłaty startowej za wybrany dystans Biegu najpóźniej do 26 sierpnia 

2021 r.  
c. potwierdzenia udziału w Biegu do 30 sierpnia 2020 r. 

3. Uczestnikom spoza Łodzi Organizator zobowiązuje się przesłać nagrody drogą 
pocztową do 30 września 2021 roku, na adres pocztowy podany przez uczestnika w 
formularzu. 

4. Mieszkańcy Łodzi będą mieli możliwość odbioru medalu i wielofunkcyjnej 
bandany w biurze zawodów w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora –
Informacja zostanie umieszczona na stronie www Fundacji, oraz na stronie 
wydarzenia na facebooku, najpóźniej do dnia biegu, czyli 29 sierpnia. 

5. Ze względu na wirtualny charakter wydarzenia Organizator nie przewiduje nagród 
głównych. 

6. Nagrody zostaną wysłane tylko w przypadku prawidłowo wypełnionych pól 
adresowych formularza zgłoszeniowego. 

10.  POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Koszt wybranego Biegu pokrywa uczestnik.  
2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.  
3. Organizator przekaże kwotę uzyskaną z opłat startowych, po odjęciu kosztów 

organizacji biegu, na koszty leczenia i rehabilitacji podopiecznych domu dziecka 
dla chorych i niepełnosprawnych dzieci Fundacji „Dom w Łodzi”. 

4. Organizator nie zapewnia żadnego rodzaju ubezpieczenia dla uczestnika Biegu. 
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 
uczestników.  

5. Uczestnicy startują w wybranym Biegu na własną odpowiedzialność. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, 

ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 
przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników. Uczestnicy 
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
8. Wszystkich uczestników startujących w Biegu „SZCZĘŚLIWA 13” edycja 4 

obowiązuje niniejszy regulamin.  



9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, 
informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów 
przedstawiających uczestników Biegu.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.  
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, o których 

zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników Biegu w formie 
pisemnych komunikatów zamieszczonych na stronie 
https://www.domwlodzi.org/pl/szczesliwa13_4/ przed rozpoczęciem Biegu. 

12. Kwestie sporne dotyczące Biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są 
ostateczne i niepodważalne 

13. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z informacją o 
przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w załączniku nr 3 do 
regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o 
których zobowiązany jest poinformować uczestników na stronie Biegu 
https://www.domwlodzi.org/pl/szczesliwa13_4/ przed jego rozpoczęciem.  

 

Załącznik nr 1 - Harmonogram 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna - zgoda na udział dziecka 

Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

HARMONOGRAM WIRTUALNEGO 

BIEGU CHARYTATYWNEGO 

“SZCZĘŚLIWA 13” - edycja 4 
 

do 26 sierpnia 2021 r.  

zapisy i opłacenie startu  

 

27 sierpnia 2021 r.  

Publikacja list startowych na stronie https://www.domwlodzi.org/pl/szczesliwa13_4/ 

29 sierpnia 2021 r.  (godz. 00:01 - 23:59) 

możliwość startu w Biegu na wybranym dystansie, po wcześniejszej rejestracji 
i odprowadzeniu opłaty startowej 

przesłanie zdjęcia z zadania dodatkowego – zgodnie z pkt 8 regulaminu na: 

• Facebooku w dniu 29 sierpnia 2021 r. na profilu Biegu  
https://fb.me/e/ZLYUBYCX  dodając hashtag #biegszczęśliwa13  

• lub wysłać zdjęcie na adres mailowy Organizatora: 
szczesliwa13@domwlodzi.org. 

 

30 sierpnia 2021 r.  

ostatni dzień na przesłanie potwierdzenia (screen/zdjęcie) ukończenia dystansu na adres 
mailowy: szczesliwa13@domwlodzi.pl 

  
do 30 września 2021 r. 

wysyłka medali i pamiątki z biegu na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W 
WIRTUALNYM BIEGU CHARYTATYWNYM “SZCZĘŚLIWA 13 edycja 4”. 

 
 

 
 ………………………………………………….. 
imię i nazwisko rodzica / opiekuna,  
 
 …………………………………………………… 
tel. kontaktowy rodzica / opiekuna (komórkowy)  
 
…………………………………………………… 
PESEL rodzica / opiekuna 
 
 

 
 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 

……………………………………………………………………………………………………………
… 
 

Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka 
 

w wirtualnym biegu charytatywnym “Szczęśliwa 13 edycja 4”  
na dystansie (proszę zaznaczyć): 
⬜ Biegu Rodzinnego: 1300 m (1,3 km) 
⬜ Dystans Biegu Dasz Radę!: 130 m (0,13 km) 
⬜ Dystans Biegu Głównego: 13 000 m (13 km) 

 
 
 
…………………….                                                                             ……………………….... 
Data                                                                                                                                    Podpis 
 
 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, 
którym jest Fundacja „Dom w Łodzi” z siedzibą w Łodzi ul. Wierzbowa 13, dla celów organizacji Wirtualnego 
Biegu Charytatywnego „Szczęśliwa 13 edycja 3”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Więcej szczegółów na temat polityki prywatności na 
stronie https://www.domwlodzi.org/pl/polityka-prywatnosci/ oraz Regulaminie Wirtualnego Biegu 
Charytatywnego “Szczęśliwa 13 edycja 4”. 
 
 



Załącznik nr 3 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administrator danych osobowych. 

 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Dom w Łodzi” z siedzibą w Łodzi 
ul. Wierzbowa 13, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 
0000263103, numer NIP: 947-19-35-947, REGON: 100241953, akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS. 

W razie wszelkich nieprawidłowości, zmian lub chęci usunięcia danych osobowych, możesz 
się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 42 678 01 00   

lub adresem e-mail: pomoc@domwlodzi.org. 

Będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników biegu „Szczęśliwa 13” edycja 4 oraz dane 
ich rodziców/opiekunów, jeśli w Biegu będą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia.  
 
Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie Biegu, stworzenie list 
uczestników Biegów na każdym dystansie, wysyłka nagród oraz prowadzenie działalności 
promocyjnej Fundacji.  
 
 
2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych. 
 

a) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – naszym 
prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie naszej działalności statutowej oraz 
prowadzenie marketingu. 

b) art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne. 
 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

Fundacja „Dom w Łodzi” czyli Administrator danych nie planuje przekazywać Twoich danych 
osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych 
związanych z promocja Biegu albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie 
wiadomości na Twój adres e-mail/ numer telefonu. 

W zakresie wykorzystywania Twojego wizerunku podstawą prawną przetwarzania jest zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 



Twoje dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym 
profilowaniu. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale... jeżeli ich nie podasz, nie będziemy mogli zarejestrować 
Cię do udziału w Biegu, ani wysyłać Ci informacji związanych z wydarzeniem, ani żadnych 
innych informacji marketingowych. 

 

3. Przekazanie danych osobowych.  
 
Do danych osobowych poza osobami odpowiedzialnymi za organizację Biegu, będą mieli 
dostęp dostawcy usługi hostingu, z którego korzystamy prowadząc stronę internetową 
w domenie www.domwlodzi.org 
 
Jeśli będziemy dysponowali zdjęciami nadesłanymi przez uczestników Biegu, będziemy je 
mogli umieszczać na stronach fundacji w domenie www.domwlodzi.org oraz w mediach 
społecznościowych na kontach Fundacji (Facebook/Instagram), a także w mediach 
promujących bieg na zasadach Patronatu Medialnego.  
 
Z tego względu wizerunki uczestników oraz podstawowe dane osobowe (Imię i Nazwisko) 
będą mogły być ujawnione nieograniczonej liczbie osób, które wejdą na naszą stronę np. 
w zakładkę Lista startowa.  
 
 
4. Przechowywanie danych osobowych 
 
Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do realizacji Biegu „Szczęśliwa 
13” edycja 4.  Po zakończeniu realizacji Biegu, przez czas potrzebny na wypełnienie wszystkich 
obowiązków i zobowiązań związanych z organizacją tego wydarzenia. Dane będą również 
przechowywane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, aż do czasu wyrażenia 
sprzeciwu.  
 
5. Dostęp do Twoich danych osobowych.  
 
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych 
i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie 
z wymogami prawnymi. 
 

 


