
REGULAMIN BIEGU PRZYJACIELA DZIECKA 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Biegu Przyjaciela Dziecka jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział 

okręgowy w Toruniu. Ul. Gagarina 34/36, 87-100 Toruń. 

CEL IMPREZY 

1. Wsparcie Towarzystwa przyjaciół Dzieci o/o Toruń w realizacji działań 

statutowych z uwzględnieniem organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży. 

2. Promocja biegania i aktywności sportowej. 

3. Promocja aktywnego stylu życia. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji  

i wniosły opłatę startową w zależności od wybranego pakietu. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. 

Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów. 

ZASADY BIEGU 

1. Bieg ma charakter towarzyski, nie jest biegiem masowym. 

2. Bieg ma charakter wirtualny. Każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, 

dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punktu poniżej. 

3. Bieg musi się odbyć w okresie od 01 do 30 czerwca. 

4. Minimalny dystans to 3 km, ale możesz biegać ile chcesz  

5. Dystans może być przebyty biegiem, truchtem, marszem, marszobiegiem, 

nordic - walking – decyzja należy do Was. 

6. Organizator nie dokonuje pomiaru czasu ani nie wyznacza limitu czasu. Każdy 

dokonuje pomiaru za pomocą swoich urządzeń/aplikacji. 

7. Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów  

ze swoimi wynikami. 

8. Jeśli masz ochotę wyślij nam swoje zdjęcie z biegu, będzie nam miło i 

umieścimy je w wydarzeniu na fb. 



ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY 

1. Zgłoszenia do biegu będą odbywały się poprzez wykupienie pakietu na stronie 

https://elektronicznezapisy.pl/events.html Zapisy i opłaty przyjmowane  

są do dnia 30 czerwca 2021 r. Pakiety nieopłacone do tego czasu uznaje  

się za niewykupione i nie będą one zrealizowane. 

2. Do wyboru są następujące pakiety 

a) Medal – 45 zł. 

b) Medal + kubek TPD – 55 zł. 

c) Medal + koszulka TPD – 60 zł. 

d) Medal + kubek + koszulka – 75 zł. 

W cenę każdego pakietu wliczone są koszty wysyłki.  

3. Płatność za bieg realizowana jest przelewem tradycyjnym  

lub za pośrednictwem płatności online. 

Dane do przelewu tradycyjnego: 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oo Toruń 

76 1240 4009 1111 0010 1217 3302 

Imię i nazwisko + bieg Przyjaciela Dziecka 

4. Medale będą wysyłane do uczestników w zależności od pakietu Pocztą 

Polską, paczką w ruchu w ciągu 14 dni od zakończeniu biegu. 

5. Potwierdzenia przebiegnięcia wybranego dystansu oraz adresu do wysyłki 

należy przesłać na adres e-mail przyjacieldziecka@onet.pl  

PRZEZNACZENIE OPŁATY 

1. Dochód ze sprzedaży pakietów po odjęciu kosztów produkcji medali, kubków i 

koszulek oraz kosztów organizacyjnych (m.in. wysyłka medali) przeznaczony 

zostanie na działalność statutową TPD oo Toruń oraz organizację letniego 

wypoczynku dla naszych Podopiecznych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże 

się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. 
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2. Oficjalnym czasem mierzonym na zawodach jest czas mierzony przez 

każdego z uczestników, 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki powstałe  

w trakcie biegu.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne 

rozstrzyga organizator.  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu, ul. Gagarina 34/36; 87-100 Toruń. 

2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, 

zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji 

niniejszej imprezy. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników 

stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –realizacja 

umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi 

zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –

dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane 

dotyczą. 

3. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania 

danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenie przetwarzania danych,  

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku  

w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.  

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

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwia udział w niniejszej imprezie. 

 

 

KONTAKT: 

Mail: przyjacieldziecka@onet.pl  

Tel. 781-118-077 – Patrycja BALINA 
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