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“BIEG MOTYLI”  
26 września 2021 roku 

 

REGULAMIN  
 
 

CEL IMPREZY 
 

1. Promowanie idei opieki paliatywnej oraz idei wolontariatu i podejmowania 
aktywnych działań na rzecz innych osób. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród lokalnej 
społeczności. 

3. Pozyskanie wsparcia finansowego dla Hospicjum Palium. 
 

 
 

I. ORGANIZATOR 
 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu 
 
Siedziba: Os. Rusa 55, 61-245 Poznań 
 
 

II. FORMA I TERMIN BIEGU 

1. W zależności od sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 
charytatywny Bieg Motyli odbędzie się:  

a) Odbędzie się ze wspólnym startem dla wszystkich nad Jeziorem 
Maltańskim w dniu 26 września 2021 i obowiązującym jest dla niego 
niniejszy regulamin 

LUB 

b) Jeśli wspólny start będzie niemożliwy – wtedy Bieg odbędzie się 
wirtualnie w terminie od dnia 26 września do dnia 3 października 2021r. 
– w takiej sytuacji obowiązywać będzie regulamin dla formy wirtualnej 

2. Decyzję o formie wirtualnej Biegu, Organizator może podjąć w każdej chwili,  
w zależności od warunków zewnętrznych. 

3. Decyzja Organizatora o wyborze formie wirtualnej Biegu musi zostać 
opublikowana na stronie Biegu. 

 
 

III. MIEJSCE BIEGU – FORMA TRADYCYJNA 
 

1. Bieg odbędzie się 26.09.2021 r. (niedziela) o godzinie 12:00.  
2. Trasa biegu będzie prowadziła dookoła Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. 
3. Trasa ma długość 5,6 km, jej nawierzchnia jest asfaltowa.  
4. Limit czasu na pokonanie trasy to 90 minut. 
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5. Start i meta biegu będą usytuowane przy Mecie Toru Regatowego Malta. 
6. Biuro Zawodów w dniu biegu będzie usytuowane na terenie Mety Toru 

Regatowego Malta. 
 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ KATEGORIE BIEGOWE 
 

1. Przewidujemy jeden wspólny start dla wszystkich Uczestników Biegu Motyli 
2. Maksymalna ilość uczestników to 700 osób. 
3. W Biegu może wziąć udział każda osoba, której stan zdrowia na to pozwala.  
4. Niepełnoletni Uczestnicy Biegu muszą posiadać zgodę na start od prawnego 

opiekuna. Dzieci mogą realizować Bieg wyłącznie pod opieką osób dorosłych.  
5. Zawodników obowiązuje limit czasu – 90 minut. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących na 

wybranej trasie, dla zachowania bezpieczeństwa własnego i innych jej 
współużytkowników. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza 
rejestracyjnego oraz wpłacenie darowizny na rzecz Hospicjum Palium. 
Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie 
elektronicznej. Dokonanie darowizny oraz wypełnienie formularza 
rejestracyjnego są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

8. Uczestnicy mogą pokonać dystans  
a) biegnąc lub spacerując 
b) jadąc - dopuszcza się hulajnogi dla dzieci do lat 7 
c) jadąc - dopuszcza się rowerki biegowe tylko dla najmłodszych dzieci 

do lat 5 
d) jadąc – dopuszcza się wózki inwalidzkie oraz dla dzieci do lat 5: wózki 

dziecięce i spacerówki 
9. Zgłoszenia elektroniczne są możliwe w dniach od 20 sierpnia do 22 września 

2021 (godz. 20:00) lub do osiągnięcia limitu 700 uczestników 
10. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje wiadomość na podany adres e-mail 

z podanymi danymi do zalogowania do panelu użytkownika. 
11. Bieg rozegrany zostanie w kategoriach indywidualnych: 

a) dla dorosłych uczestników 
b) dla niepełnoletnich uczestników od 12 do 18 lat (ale za zgodą opiekuna 

prawnego)  
c) dla dzieci poniżej 12 roku życia (pod nadzorem i opieką osób dorosłych, 

którzy się nimi opiekują)  
d) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

 
V. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 

1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny 
zamieszczony na stronie biegu. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie 
wymagane dane 

2. Dla Uczestnika należy uzupełnić dane: imię, nazwisko, data urodzenia, pełen 
adres (ulica, numer domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer 
telefonu, e-mail, płeć, opcjonalnie Klub sportowy (nazwę drużyny/firmy/grupy, z 
którą Uczestnik na potrzeby Biegu chce się identyfikować);  
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3. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 20.09.2021 r. 
do godziny 23:59 

4. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Biegu. 

 
VI. OPŁATY 

 
1. Wysokość darowizny pojedynczego Uczestnika ustala się następująco: 

a. dla osób w wieku od 12 lat = 30 złotych  
b. dla dzieci poniżej 12 lat = 20 złotych 
c. można też dobrowolne wpłacić dodatkową kwotę darowizny poza opłatą 

wskazaną powyżej (w kwocie 10, 20, 30, 50 PLN lub więcej) poprzez 
stronę www.hospicjum-palium.pl/wspieram 

2. Organizator przekaże zebrane kwoty jako wsparcie finansowe na rzecz 
Hospicjum Palium w Poznaniu. 

3. Wpłata inicjowana jest poprzez elektroniczny system zapisów Uczestników 
działający do dnia 20 września 2021 (w przypadku startu wspólnego dla 
wszystkich w dniu 26.09.2021, bieg wokół Jeziora Maltańskiego). Obsługa 
elektronicznych płatności odbywa się przez system płatności internetowych 
Przelewy24, który jest dostarczany przez PayPro S.A. 

4. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – awaryjnie 
można dokonać wpłaty darowizny poprzez przelew na konto (jednak nie później 
niż 24h od rejestracji uczestnictwa):  
94 1020 4900 0000 8102 3278 8437. W tytule przelewu należy podać 
IMIĘ i NAZWISKO uczestnika. Potwierdzenie przelewu darowizny należy 
przesłać na adres e-mail: biegmotyli@hospicjum-palium.pl, z konta mailowego, 
które podano podczas rejestracji 

5. Na liście startowej wyświetlane będą nazwiska osób, które dokonały pełnego 
zgłoszenia i dokonały wpłaty  

6. Zakładamy, że przekazane darowizny nie podlegają zwrotowi. 
7. Nie ma możliwości przenoszenia zapisów na inną osobę.  

 
VII. KLASYFIKACJA i NAGRODY 

 

1. Klasyfikacja prowadzona będzie dla kategorii wiekowych: 
a) Indywidualnie dla dorosłych uczestników 
b) Indywidualnie dla niepełnoletnich uczestników od 12 roku życia, ale 

którzy jeszcze nie ukończyli 18 lat 
c) Indywidualnie dla dzieci poniżej 12 roku życia 

2. Dla uczestników pokonujących dystans naszego Biegu na wózkach inwalidzkich, 
będziemy prowadzić odrębną klasyfikację.  

3. Przewidziano nagrody za osiągnięcie najkrótszego czasu, przez tych Uczestników, 
którzy podlegają klasyfikacji według zasad opisanych powyżej oraz zajmą 
miejsca od 1 do 3, w swoich kategoriach wiekowych. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji jest widoczny numer startowy 
Uczestnika na linii mety. 

5. Wszyscy uczestnicy oznaczeni numerem startowym BIEGU MOTYLI otrzymają 
na mecie pamiątkowy medal 

http://www.hospicjum-palium.pl/wspieram
mailto:biegmotyli@hospicjum-palium.pl
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VIII. BIURO ZAWODÓW  
 

1. Biuro zawodów będzie czynne tylko podczas tradycyjnego Biegu:  

26.09.2021 (niedziela) – 10:00 – 11:30 
 
2. W obrębie Biura Zawodów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i 

nos. 
3. Wszyscy uczestnicy Biegu Motyli startujący w dniu 26 września 2021, muszą 

potwierdzić swoje uczestnictwo w Biurze Zawodów i złożyć oświadczenie w 
związku ze stanem epidemii COVID – 19. (Wzór oświadczenia dostępny jest na 
stronie biegu)  

4. Każdy uczestnik Biegu Motyli otrzyma numer startowy.  
5. Wydawanie numerów startowych Uczestnikom odbywać się będzie w dniu biegu 

w Biurze Zawodów. 
6. Wydanie numeru startowego nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości, 

potwierdzającego dane podane podczas rejestracji uczestnictwa (imię, nazwisko 
oraz data urodzenia).  

7. Niepełnoletni uczestnik przed wydaniem numeru startowego musi przedstawić 
oświadczenie opiekuna wyrażające zgodę na jego udział w biegu (Wzór 
oświadczenia dostępny jest na stronie biegu)  
 

 
IX. PLAN GODZINOWY 

 
10:00 - 11:30 odbiór numerów startowych 
11:40  rozgrzewka 
11:55  przejście na linię startu 
12:00  start biegu 
13:30 - 14:00 zakończenie biegu wraz z dekoracją zwycięzców 
10:30 -14:00 atrakcje dla uczestników i kibiców na mecie   
 
 
  

X. PAMIĄTKI z BIEGU 
 

Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma pamiątkowy Medal i Certyfikat Uczestnictwa. 
Organizator może podjąć decyzję o zmianie typu pamiątki. 
 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami: 
a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO 

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu 
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią 
realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz 
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zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach 
organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest: 

POLSKIE TOWARSZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU, 
osiedle Rusa 55, 61-245 Poznań 
Regon: 631038238, NIP: 778-13-50-772, KRS: 0000031654 

4. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie 
formularza uczestnictwa w biegu. Wypełnienie formularza jest wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych. 

5. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa 
w organizowanym biegu. 

6. Do obsługi danych uczestników wykorzystywany będzie rozwiązanie 
informatyczne dostępne na stronie www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl. 

7. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie, której dane 
dotyczą, przysługują poniższe prawa: 

a) Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością 
uczestnictwa w organizowanym biegu. 

b) Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie 
danych przez Administratora określonego w ust.3 do Generalnego 
Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 

c) Skargę określoną w ust. b) złożyć należy w formie pisemnej ze 
wskazaniem swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany 
w ust. 3. 

8. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi 
przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, 
nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, miejsca zamieszkania, 
numeru na liście startowej, wyników zawodów, nazwy drużyny lub firmy, z którą 
Uczestnik na potrzeby Biegu chce się identyfikować). 

9. Prawo określone poniżej, w Rozdziale X, dotyczy w szczególności prawa do 
publikacji danych osobowych w sieci internet oraz w ramach czynności 
administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie 
prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu  

10. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne 
umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego 
obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami 
biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego 
biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji 
organizowanych biegów. 

11. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych 
podmiotom trzecim (z wyłączeniem podmiotów obsługujących Bieg Motyli 
poprzez systemy WWW.maratończykpomiarczasu.pl oraz Przelewy24), 
organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, 
chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na 
Administratora obowiązek w tym zakresie.  
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12. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane 
dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w 
sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod 
względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub 
niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych. 

 
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady organizacji Biegu Motyli 2021 
zachęcamy do włączenia się do wspólnego pomagania na rzecz Hospicjum 
Palium, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego. 

2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 
przeprowadzenia wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion 
i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub 
związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a 
także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 
modyfikowania.  

3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie 
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: 
telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i 
promocyjne. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe oraz, że 
Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat 
związanych z działaniami opisanymi w punktach 2 i 3 niniejszego rozdziału, 
udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, 
informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. 
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
6. Limit na pokonanie trasy to 90 minut. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione/zgubione w trakcie trwania 

Imprezy. 
8. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się 

do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez 

podawania przyczyn. 
10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie 

mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia 
zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej 
interpretacji niniejszego Regulaminu. 

12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów. 

13. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. 
15. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są 

ostateczne i nieodwołalne. 
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16. Organizator nie dopuszcza startu osób powyżej 7 roku życia na rowerach, 
hulajnogach lub innych pojazdach mechanicznych albo rolkach, na trasie biegu 
mogą znajdować się jedynie zweryfikowani uczestnicy biegu 

17. Organizator nie zapewnia parkingu dla samochodów. 
18. Organizator nie zapewnia szatni  
19. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

20. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19 – tradycyjna 

forma biegu może zostać zastąpiona na rzecz biegu wirtualnego. Informacja o 

tym musi pojawić się na stronie Biegu. 
 


