REGULAMIN WROCWALK MARATHON 2019
I.

CEL

1. Promocja miasta Wrocławia.
2. Atrakcyjna forma spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców Wrocławia oraz gości Wrocław Maratonu.

II.

ORGANIZATOR

1. Organizatorem WrocWalk Marathon 2019 jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, PL
51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, e-mail: biurowwm@mcs.wroc.pl, strona internetowa:
www.wrocwalkmarathon.pl przy udziale Partnerów.
2. Organizator do czasu przeprowadzenia imprezy zapraszać będzie Partnerów, informując o tym na stronie
internetowej www.wrocwalkmarathon.pl.

III.

TERMIN I MIEJSCE

1. WrocWalk Marathon 2019 odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. na terenie Wrocławia i będzie prowadził
przez wybrane miejsca i zabytki miasta.
2. Wyznaczone przez organizatora osoby na punktach informacyjnych będą stemplować mapki 14.09.2019r.
w godzinach 9.00 – 18.00.
3. Medale wręczane będą 14.09.2019r. w godz. 13.00 - 18.00 przy trybunie zachodniej Stadionu Olimpijskiego.

IV.

UCZESTNICTWO

1. We WrocWalk Marathon 2019 prawo startu mają wszystkie chętne osoby bez względu na wiek i płeć.
2. Udział we WrocWalk Marathon 2019 jest płatny. Koszt opłaty za jednego uczestnika wynosi 30 zł.
3. Uczestnik będzie miał do wyboru dwie trasy:
a. 1 trasa: Wrocławskie Muzea
b. 2 trasa: Wrocławskie Świątynie i Kościoły
4. Zapisy będą przyjmowane od osób indywidualnych lub/i grup za pośrednictwem internetowego formularza
zgłoszeniowego. Zgłoszeni zawodnicy będą mogli odebrać pakiet startowy w Sekretariacie WrocWalk
Marathon 2019, w piątek 13 września 2019r. w godz. 14.00 – 22.00 oraz w sobotę 14 września
2019 r. w godz. 9.00 – 12.00.
5. Pakiety nieodebrane w wyżej wymienionym terminie pozostają do dyspozycji organizatora.
6. Jeśli w drużynie będą zgłoszone osoby niepełnoletnie, to wymagany jest udział co najmniej jednego
pełnoletniego opiekuna.
7. Obowiązkiem uczestnika podczas weryfikacji jest:
a) posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np.: dowodu osobistego, paszportu, itd.)
b) podpisanie załącznika nr 1 niniejszego regulaminu,
c) okazanie upoważnienia do odbioru pakietu za innego uczestnika (załącznik nr 2)
8. Punkty informacyjne będą obsługiwać uczestników 14.09.2019r. w godz. 9.00-18.00.
9. Kolejność i trasa dojścia do poszczególnych, wyznaczonych na mapie miejsc, jest dowolna dla każdego
uczestnika. We wskazanych na mapie miejscach uczestnik ma za zadanie odszukać punkt informacyjny
i uzyskać pieczątkę potwierdzającą jego obecność. Mapę z zaznaczonymi punktami informacyjnymi otrzyma
każdy uczestnik przy weryfikacji. Wzór będzie dostępny na stronie www.mcs.wroc.pl oraz
www.wrocwalkmarathon.pl.
10. Punkty informacyjne będą usytuowane przy wejściach głównych do obiektów.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
12. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest niewłaściwe zachowanie na trasie - zaśmiecanie punktów,
wyrządzanie szkód, kradzieże, itp. Podczas wydarzenia nie wolno wyrażać obraźliwych haseł ani poglądów
religijnych czy politycznych.

Strona 1 z 6

V.

ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem udziału we WrocWalk Marathon 2019 jest zgłoszenie w formie elektronicznej poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.wrocwalkmarathon.pl
przed wyczerpaniem limitu miejsc:
Trasa 1: Wrocławskie Muzea – 1500 osób,
Trasa 2: Wrocławskie Świątynie i Kościoły – 1000 osób.
2. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez uczestnika dwóch czynności w kolejności:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.wrocwalkmarathon.pl z
zaznaczeniem wybranej trasy
2) dokonanie opłaty za pakiet startowy za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych w panelu
zgłoszeń internetowych lub na konto bankowe Gminy Wrocław - Młodzieżowego Centrum Sportu
Wrocław w banku PKO BP o numerze: 13 1020 5226 0000 6602 0462 7032 (w tytule przelewu należy
wpisać: „WWM 2019”, imię i nazwisko oraz nr trasy). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Data
wykonania ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia.
3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.
4. Zgłoszenie udziału we WrocWalk Marathon 2019 stanowi potwierdzenie zapoznania się zawodników
z niniejszym regulaminem oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. Udział we WrocWalk Marathon
2019 wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodwołalnym
i nieodpłatnym prawem wielokrotnego wykorzystania wizerunku uczestnika bez konieczności
każdorazowego jego zatwierdzania, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz wykorzystanie tych materiałów w celach promocji
teraźniejszych i przyszłych działań MCS. Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez organizatorów
na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących organizowanych obecnie oraz w przyszłości
zawodów. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte są w załączniku nr 1.
5. Imię i nazwisko oraz nazwa drużyny pojawi się na liście uczestników po zaksięgowaniu wpłaty.
6. Sekretariat WrocWalk Marathon 2019 znajdować się będzie w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław na
Stadionie Olimpijskim przy al. Paderewskiego 35 i będzie prowadził weryfikację osób biorących udział w
imprezie oraz wydawał pakiety startowe w dniu 13 września 2019 w godz. 14.00 – 22.00 oraz 14 września
2019 w godz. 9.00 - 12.00.
7. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest: osobiste stawiennictwo w godzinach otwarcia sekretariatu
WrocWalk Marathon 2019 (bądź stawiennictwo osoby upoważnionej pisemnie do odbioru pakietu i okazanie
upoważnienia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), okazanie dokumentu tożsamości ze
zdjęciem i podpisanie załącznika nr 1 (przy osobach niepełnoletnich - przedstawiciele ustawowi).

VI.

KLASYFIKACJA

1. WrocWalk Marathon 2019 to rekreacyjne wydarzenie spacerowe bez elementu rywalizacji.
2. We WrocWalk Marathon 2019 nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.

VII. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy WrocWalk Marathon 2019, którzy ukończą spacer 14.09.2019r. w godz. 13.00 - 18.00
oraz zdobędą komplet pieczątek na punktach kontrolnych otrzymają pamiątkowe medale na mecie
usytuowanej na Stadionie Olimpijskim.

VIII.

FINANSOWANIE

1. Koszty udziału we WrocWalk Marathon 2019 pokrywają uczestnicy imprezy.
2. W ramach opłaty każdy zweryfikowany w sekretariacie uczestnik spaceru otrzymuje: mapkę z kartą
uczestnika i bezpłatny udział w Pasta Party na terenie Stadionu Olimpijskiego w godz. 13.00 - 20.00.

IX.

UBEZPIECZENIE

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników WWM 2019 od następstw nieszczęśliwych wypadków – uczestnicy
zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
2. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym.

Strona 2 z 6

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu oraz odwołania WrocWalk Marathon 2019 ze względu na
wystąpienie lub prognozę wystąpienia Siły Wyższej.
2. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 – wymagane oświadczenia do podpisu przez każdego
uczestnika imprezy, a także załącznik nr 2.
3. Szczegółowe informacje o WrocWalk Marathon 2019 zamieszczone będą na stronach internetowych
www.wroclawwalkmaraton.pl oraz www.mcs.wroc.pl w zakładce WrocWalk Marathon 2019, a także będzie
można je otrzymać mailowo bądź telefonicznie: Joanna Rejno 519 073 600 lub biurowwm@mcs.wroc.pl.

Dyrektor
Młodzieżowego Centrum Sportu

Wojciech Gęstwa

Wrocław 15 lutego 2019
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Załącznik nr 1 do Regulaminu WrocWalk Marathon 2019
OŚWIADCZENIE
Działając we własnym imieniu, Ja niżej podpisana/-y:
(Imię i Nazwisko)

spełniając
warunki
dotyczące
dokonywania
zgłoszeń
oraz
uczestnictwa
w
imprezie
sportowej
pt. „WrocWalk Marathon 2019”, określone w Rozdziale IV i V Regulaminu tej imprezy, składam następujące oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem WrocWalk Marathon 2019 i w pełni akceptuje jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane
jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału we WrocWalk Marathon 2019.
3. Oświadczam, że biorę udział we WrocWalk Marathon 2019 na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość
niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tej imprezy sportowej, które mogą polegać na utracie zdrowia lub
życia.
Jednocześnie:
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie na wskazany adres email informacji na temat kolejnych edycji
WrocWalk Marathon oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu
Wrocław. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie
i rozpowszechnianie przez Organizatora WrocWalk Marathon tj. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach
eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach,
bilbordach,
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
g. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora
w kontekście jego udziału w organizacji WrocWalk Marathon 2019,
h. w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu, informacji o WrocWalk Marathon 2019 oraz o przyszłych edycjach WrocWalk Marathon.

(Miejscowość)

(DD/MM/RRRR)

dnia
* niewłaściwe skreśl

(Podpis
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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(zwanego dalej RODO):
Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do
WrocWalk Marathon 2019 jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego
35, 51-612 Wrocław.
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako
Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail iod@mcs.wroc.pl
lub sekretariat@mcs.wroc.pl
3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z uczestnictwem w
WrocWalk Marathon 2019 oraz mogą być przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie na wskazany
adres email informacji na temat kolejnych edycji WrocWalk Marathon oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych
organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dane
będą przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić
działania promocyjne w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków).
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:
1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,
2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom
świadczącym usługi internetowe
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i
uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora
przedmiotowej imprezy.
6. Ma Pan/i prawo wycofania swojej zgody, dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych oraz ich usunięcia, przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa (jedynie co do danych, do których została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie).
7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem
powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail. iod@mcs.wroc.pl
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Pana/i
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w WrocWalk Marathon 2019.
10. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie
BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO.
1.

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI
……………………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu WrocWalk Marathon 2019
UPOWAŻNIENIE
do odbioru pakietu startowego1 WrocWalk Marathon 2019
Niniejszym udzielam upoważnienia Pani(-u)*
(Imię i Nazwisko)

do odbioru mojego pakietu startowego.

Dane uczestnika WrocWalk Marathon 2019:
(DD/MM/RRRR)

Data urodzenia:
Imię i Nazwisko:
(Ulica, numer domu, numer lokalu)

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy:
Miejscowość:
(Miejscowość)

(DD/MM/RRRR)

dnia
(Podpis osoby udzielającej upoważnienia, zgodny ze wzorem widniejącym na dokumencie
tożsamości)

* - niepotrzebne skreślić
Integralną częścią niniejszego upoważnienia jest:
Podpisany przez osobę udzielającą upoważnienia oryginał formularza oświadczeń stanowiącego załącznik nr 1
do Regulaminu WrocWalk Marathon 2019.
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