3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 – Regulamin półmaratonu

1. Organizator.
1.1. Organizatorem imprezy jest Fundacja „Dobra Akcja” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1/1,
44-100, KRS: 0000519201, NIP: 6312654097, REGON: 243633458, zwana dalej „Organizatorem”
lub „Fundacją”.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Cele imprezy.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
Promocja sponsora tytularnego imprezy - linii lotniczych Wizz Air.
Promocja gospodarza imprezy - Miasta Katowice.
Wsparcie osób niepełnosprawnych.
Promocja idei wolontariatu.

3. Termin, miejsce i trasa
3.1. Półmaraton odbędzie się w ramach imprezy biegowej pn. „3rd Wizz Air Katowice Half Marathon
2021”, 22 maja 2021 roku w Katowicach.
3.2. Start biegu nastąpi o godz. 21 i będzie miał charakter falowy, z podziałem na strefy startowe.
3.3. Trasa biegu będzie przebiegać ulicami Katowic i zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.halfmarathonkce.pl.
3.4. Start i meta biegu usytuowane będą na placu Sławika i Antalla przed Spodkiem.
3.5. Długość trasy wynosi 21.097,5 metra – trasa będzie posiadać atest PZLA.
3.6. Uczestnicy na starcie ustawiają się w oznakowanych sektorach według kolejności przydzielonej
zgodnie z wytycznymi na numerze startowym. Przydział do konkretnego sektora nastąpi według
czasu, który uczestnik deklaruje przy rejestracji, jako zamierzony do osiągnięcia na mecie
półmaratonu:
<1:15:00
1:15-01-1:30:00
1:30:01-1:40:00
1:40:01-1:50:00
1:50:01-1:59:59
2:00:00- 2:10:00
2:10:01-2:20:00
>2:20:01
3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety. Trasa będzie oznaczona
znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
3.8. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych
(elektroniczny pomiar czasu). Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu
i sklasyfikowania w wynikach końcowych.
4. Uczestnictwo.
4.1. Prawo startu mają Uczestnicy, którzy do dnia rozpoczęcia imprezy ukończą 18 lat. Uczestnicy poniżej
18 roku (minimum 16 lat ukończone do dnia startu) życia zostaną dopuszczeni do startu pod
warunkiem podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów)
przez opiekuna prawnego.
4.2. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego
oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze
Zawodów).
4.3. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotują pojawienie się Uczestnika
w wymaganym punkcie. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może
spowodować jego dyskwalifikację.
4.4. Uczestnika obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny liczony od strzału startera.
4.5. Trasa biegu zostanie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.
4.6. Uczestnik, który nie ukończy biegu we wskazanym w pkt 4.4. limicie czasu zobowiązany jest do
przerwania biegu i niezwłocznego opuszczenia trasy. Pozostając na trasie uczestnik robi to na własną
odpowiedzialność i może zostać ukarany za łamanie przepisów ruchu drogowego.
4.7. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym,
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w tym Policji, Straży Miejskiej i innych służb zabezpieczających trasę biegu. W przypadku pojawienia
się na trasie pojazdu uprzywilejowanego Uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu
i umożliwienia przejazdu.
4.8. Uczestnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji
i zasad fair play.
4.9. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne
i niepodważalne.
4.10. Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu
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. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty
startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na
własną odpowiedzialność.
5. Zgłoszenia.
5.1. Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.halfmarathonkce.pl .
5.2. Organizator ustala limit uczestników na 3.000 osób. O udziale uczestników w biegu decyduje
kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia
wpisowego na konto bankowe. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz
zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie
będą ważne! Możliwość zapisu w dniu biegu będzie tylko w przypadku niewyczerpania limitu.
5.3. Cena za udział w biegu na dystansie półmaratonu wynosi od 59,00 zł i narasta z czasem, w zależności
od terminu i liczby dokonanych zgłoszeń, potwierdzonych płatnością. Maksymalna kwota wpisowego
nie może wynieść więcej niż 149,00 zł. Aktualna cena będzie każdorazowo widoczna na stronie
www.halfmarathonkce.pl i w systemie rejestracji/ dokonywania płatności elektronicznych.
5.4. Płatności należy dokonywać:
a) w terminie do 10 maja 2021 roku na konto:
Fundacja „Dobra Akcja”
ul. Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice
BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336
Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa Wizz Air Katowice Half Marathon 21 km,
b) poprzez system szybkich płatności online dostępny w procesie rejestracji.
5.5. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej
instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości
prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia
płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.
5.6. Faktury:
a) osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT (lub w
imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o
podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do
przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do
Organizatora na adres e-mail: info@halfmarathonkce.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty, od 1 stycznia 2020 r. warunkiem otrzymania
faktury VAT jest podanie Organizatorowi numeru NIP przed dokonaniem wpłaty,
b) osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż
wskazane w punkcie wyżej, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania
danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres
email: info@halfmarathonkce.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w
którym dokonano wpłaty.
Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich
danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych, na które ma zostać wystawiona faktura,
potwierdzenia wpłaty, adresu, na który ma zostać wysłana faktura. Zgłoszenia o wystawienie faktury
skierowane do Organizatora po upływie wskazanych terminów nie będą respektowane.
5.7. W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy
przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym.
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5.8. Organizator umożliwia uczestnikowi przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który
nie posiada jeszcze numeru startowego. Przeniesienie będzie możliwe do 10 maja 2021 roku.
Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy wysłać na adres mailowy:
info@halfmarathonkce.pl.
5.9. Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i
zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się
zarejestrować.
5.10. Organizator umożliwia uczestnikowi zmianę deklarowanego udziału na start w biegu towarzyszącym
na 5 lub 10 km. Zmiana będzie możliwa do 10 maja 2021 roku. Zgłoszenie zmiany należy wysłać na
adres mailowy: info@halfmarathonkce.pl.
5.11. Przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika oraz zmiana dystansu dokonane zostaną
niezwłocznie po wniesieniu obowiązkowej opłaty dodatkowej w wysokości 15,00 zł, płatnej na konto
Organizatora, tytułem: (wpisać imię i nazwisko) Wizz Air Katowice Half Marathon – opłata za
przeniesienie numeru / zmianę dystansu.
5.12. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów. Weryfikacja
zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać
się w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do
podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz
że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się
osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem.
5.13. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani
rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
5.14. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 14 dni przed terminem biegu.
5.15. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i
dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia
podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie
skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora (do pobrania ze strony internetowej
www.halfmarathonkce.pl na około dwa tygodnie przed biegiem). Organizator nie wymaga kserokopii
dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków
oświadczenia/upoważnienia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze
zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie
wydany.
5.16. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają, m.in.:
a) numer startowy,
b) agrafki,
c) koszulkę techniczną,
d) kupon na posiłek po biegu,
e) voucher zniżkowy Wizz Air do wykorzystania na zakup biletu lotniczego na stronie przewoźnika,
f) dodatkowe gadżety i prezenty ogłaszane z czasem, zależne od zaangażowania sponsorów.
6. Klasyfikacja i nagrody.
6.1. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od
przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni
klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Wszystkie klasyfikacje
dodatkowe odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia
linii startu).
6.2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal
okolicznościowy.
6.3. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w kategoriach
wiekowych.
6.4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w
klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki, a także atrakcyjne nagrody
rzeczowe lub finansowe podane do wiadomości w późniejszym terminie.
6.5. Klasyfikacje wiekowe - kobiet i mężczyzn:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
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K 60-69 M-60-69
K 70 i starsze M 70 i starsi
6.6. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii
wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją generalną.
6.7. Dodatkowo nagrodzeni zostaną również Najlepszy Katowiczanin i Najlepsza Katowiczanka –
o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca
zameldowania na terenie Katowic.
6.8. Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja specjalna w ramach „Mistrzostw Polski Night Runners
na dystansie 21,097 km”. W celu wzięcia udziału w tej klasyfikacji należy zgłosić się poprzez
zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji zawodnika oraz wystartować w zawodach
w specjalnej koszulce Night Runners. Szczegółowy regulamin tej klasyfikacji dostępny w załączniku
do niniejszego regulaminu („Regulamin Mistrzostw Polski Night Runners na dystansie 21,097 km”).
6.9. Nagrody finansowe zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika w oświadczeniu
wskazującym dokładne dane do dokonania przelewu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
6.10. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji będzie można odebrać w siedzibie Organizatora
lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po
wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz
Organizatora.
6.11. W przypadku gdy łączna wartość nagrody Uczestnika przekroczy kwotę zwolnioną od podatku, od
wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Postanowienia końcowe.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia dostęp do szatni, toalet i natrysków.
Organizator zapewnia depozyt – o godzinach jego pracy Organizator poinformuje odrębnie. Zabrania
się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Wydawanie rzeczy z
depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru
startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z
depozytu przez inną osobę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza wyznaczonym
depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane jest
ubezpieczenie się we własnym zakresie.
Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.
Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik
zobowiązuje się wobec Organizatora nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć
w związku z jego startem w zawodach.
Poprzez udział w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 uczestnik wyraża zgodę na
rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich
materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych)
zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach wydarzenia, w całości i we
fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora we
wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na
wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci
teleinformatycznych,
b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono,
c) rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym:
- nadawania i reemitowania
- wyświetlania
- publicznego odtwarzania
- publicznego wykonywania
- publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w
Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne,
informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z
zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach
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społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie
Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób
trzecich.
7.9. Uczestnik pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostanie zdyskwalifikowany. Za
niedozwolone uznaje się:
a) start Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,
b) skracanie, zmienianie trasy,
c) używanie na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza wózkami używanymi przez
Uczestników niepełnosprawnych oraz pojazdów Organizatora,
d) udział w zawodach z numerem startowym innego Uczestnika na zasadach innych niż opisane w
niniejszym regulaminie (przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje
dyskwalifikację obu zawodników).
7.10. Protesty dotyczące organizacji biegu lub wyników Organizator przyjmuje tylko i wyłącznie drogą
elektroniczną pod adresem: info@halfmarathonkce.pl do 24 godzin od zakończenia biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji i protestów
złożonych w innej formie lub po wskazanym terminie. Protesty rozstrzyga Organizator, którego
decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów wyniki stają się wynikami
oficjalnymi.
7.11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z
upływem 14 dni od momentu udostępniania na stronie www.halfmarathonkce.pl zmienionego
Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Uczestnik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym
Organizatora przed wejściem w życie zmian na adres: info@halfmarathonkce.pl Przesłanie takiego
zawiadomienia skutkuje usunięciem Uczestnika z biegu – w takiej sytuacji uiszczona opłata startowa
zostanie zwrócona.
7.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych.
7.13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonej trasy biegu z przyczyn organizacyjnych, lub
niezależnych od Organizatora.
7.14. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu lub miejsca rozgrywania biegu z przyczyn
organizacyjnych, lub niezależnych od Organizatora.
7.15. W przypadku zmiany terminu lub miejsca rozgrywania biegu Organizator umożliwi uczestnikom
skorzystanie z następujących możliwości:
a) bezpłatne przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika,
b) bezpłatne przeniesienia opłaty startowej na bieg Wizz Katowice Half Marathon w roku kolejnym,
c) bezpłatna zmiany dystansu,
d) rezygnacja z udziału i zwrot poniesionej opłaty startowej,
e) inne, wskazane przez Organizatora w ogłoszeniu o zmianach.
7.16. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić wolę skorzystania z jednej z powyższych możliwości w ciągu 30
dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o zmianach na stronie www.halfmarathonkce.pl,
na adres: info@halfmarathonkce.pl lub w inny sposób wskazany przez Organizatora w ogłoszeniu. W
przypadku otrzymania zgłoszenia od uczestnika po wskazanym terminie Organizator zastrzega sobie
prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.
7.17. Zwrot poniesionej opłaty startowej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od upływu
terminu na zgłoszenie rezygnacji wskazanego powyżej. W wyjątkowych sytuacjach powyższy termin
może ulec wydłużeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.18. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy,
kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentującej drużyny na ogólnodostępnych listach
startowych.
7.19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7.20. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: info@halfmarathonkce.pl.
7.21. Wysłanie przez uczestnika formularza rejestracyjnego lub złożenie go w Biurze Zawodów jest
równoznaczne z potwierdzeniem, iż zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu, w pełni akceptuje
jego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
7.22. Regulamin obowiązuje w wersji aktualnej od dnia 24.08.2020 r.
8.

Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”)
informujemy, iż:
Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO
Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja „Dobra Akcja” z siedzibą w
Gliwicach (zwana dalej „Administratorem” lub „Fundacją”), adres: ul. Zwycięstwa 1/1, 44‑100
Gliwice, e-mail: fundacja@dobraakcja.org
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c)
RODO
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:
a) zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon
2020 – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w
celach wskazanych w treści zgód,
c) w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co
stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw
Administratora.
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:
a) pracownikom i współpracownikom Fundacji posiadającym upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
b) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji (w szczególności dostawcom
i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych
– w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług
pocztowych),
c) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13
ust. 1 lit. f) RODO
Fundacja nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i
Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z
uczestnictwem w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 oraz po zakończeniu umowy do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie
Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 dane
zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane
przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do
przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym
momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO
Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO
Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w 3rd Wizz Air
Katowice Half Marathon 2021 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez
uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie
jest niezbędne dla uczestnictwa w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO
Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału
człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.
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3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 – Regulamin biegów towarzyszących 5 i 10 km

1. Organizator.
1.1. Organizatorem imprezy jest Fundacja „Dobra Akcja” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1/1,
44-100, KRS: 0000519201, NIP: 6312654097, REGON: 243633458, zwana dalej „Organizatorem”
lub „Fundacją”.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Cele imprezy.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
Promocja sponsora tytularnego imprezy - linii lotniczych Wizz Air.
Promocja gospodarza imprezy - Miasta Katowice.
Wsparcie osób niepełnosprawnych.
Promocja idei wolontariatu.

3. Termin, miejsce i trasa
3.1. Biegi na dystansie 5 i 10 km, odbywają się w ramach imprezy biegowej pn. „3rd Wizz Air Katowice
Half Marathon 2021”, 22 maja 2021 roku w Katowicach.
3.2. Start biegów nastąpi o godz. 21 i będzie miał charakter falowy.
3.3. Trasy biegów będą przebiegać ulicami Katowic i zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.halfmarathonkce.pl.
3.4. Start i meta biegów usytuowane będą na placu Sławika i Antalla przed Spodkiem.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety. Trasy będą oznaczone
znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
3.6. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych
(elektroniczny pomiar czasu). Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu i
sklasyfikowania w wynikach końcowych.
4. Uczestnictwo.
4.1. Prawo startu mają Uczestnicy, którzy do dnia rozpoczęcia imprezy ukończą 18 lat. Uczestnicy poniżej
18 roku (minimum 16 lat ukończone do dnia startu) życia zostaną dopuszczeni do startu pod
warunkiem podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów)
przez opiekuna prawnego.
4.2. Dopuszczenie Uczestnika do startu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego
oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze
Zawodów).
4.3. Uczestnika obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę dla dystansu 5 km i 1,5 godziny dla dystansu
10 km liczone od strzału startera.
4.4. Trasy biegów zostaną częściowo zamknięte dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.
4.5. Uczestnik, który nie ukończy biegu we wskazanym w pkt 4.3. limicie czasu zobowiązany jest do
przerwania biegu i niezwłocznego opuszczenia trasy. Pozostając na trasie uczestnik robi to na własną
odpowiedzialność i może zostać ukarany za łamanie przepisów ruchu drogowego.
4.6. Uczestnik biegu zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w
tym Policji, Straży Miejskiej i innych służb zabezpieczających trasę biegu. W przypadku pojawienia
się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i
umożliwienia przejazdu.
4.7. Uczestnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i
zasad fair play.
4.8. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i
niepodważalne.
4.9. Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu
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. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej
oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną
odpowiedzialność.
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5. Zgłoszenia.
5.1. Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.halfmarathonkce.pl .
5.2. Organizator ustala limit uczestników na 1.500 osób dla każdego z dystansów. O udziale uczestników
w biegu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment
wpłynięcia wpisowego na konto bankowe. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony
formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia
nieopłacone nie będą ważne! Możliwość zapisu w dniu biegu będzie tylko w przypadku
niewyczerpania limitu.
5.3. Cena za udział w biegu na dystansie 5 lub 10 km wynosi od 49,00 zł i narasta z czasem, w zależności
od terminu i liczby dokonanych zgłoszeń, potwierdzonych płatnością. Maksymalna kwota wpisowego
nie może wynieść więcej niż 109,00 zł. Aktualna cena będzie każdorazowo widoczna na stronie
www.halfmarathonkce.pl i w systemie rejestracji/dokonywania płatności elektronicznych.
5.4. Płatności należy dokonywać:
a) w terminie do 10 maja 2021 roku na konto:
Fundacja „Dobra Akcja”
ul. Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice
BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336
Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa Wizz Air Katowice Half Marathon 5/10 km,
b) poprzez system szybkich płatności online dostępny w procesie rejestracji.
5.5. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej
instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości
prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia
płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.
5.6. Faktury:
a) osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT (lub w
imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o
podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do
przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do
Organizatora na adres e-mail: info@halfmarathonkce.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty, od 1 stycznia 2020 r. warunkiem otrzymania
faktury VAT jest podanie Organizatorowi numeru NIP przed dokonaniem wpłaty,
b) osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż
wskazane w punkcie wyżej, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania
danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres
email: info@halfmarathonkce.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w
którym dokonano wpłaty.
Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich
danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych, na które ma zostać wystawiona faktura,
potwierdzenia wpłaty, adresu, na który ma zostać wysłana faktura. Zgłoszenia o wystawienie faktury
skierowane do Organizatora po upływie wskazanych terminów nie będą respektowane.
5.7. W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy
przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym.
5.8. Organizator umożliwia uczestnikowi przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który
nie posiada jeszcze numeru startowego. Przeniesienie będzie możliwe do 10 maja 2021 roku.
Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy wysłać na adres mailowy:
info@halfmarathonkce.pl.
5.9. Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i
zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się
zarejestrować.
5.10. Organizator umożliwia uczestnikowi zmianę deklarowanego dystansu na 5 lub 10 km. Zmiana będzie
możliwa do 10 maja 2021 roku. Zgłoszenie zmiany należy wysłać na adres mailowy:
info@halfmarathonkce.pl.
5.11. Przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika oraz zmiana dystansu dokonane zostaną
niezwłocznie po wniesieniu obowiązkowej opłaty dodatkowej w wysokości 15,00 zł, płatnej na konto
Organizatora, tytułem: (wpisać imię i nazwisko) Wizz Air Katowice Half Marathon – opłata za
przeniesienie numeru / zmianę dystansu.
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5.12. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów. Weryfikacja
zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać
się w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do
podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz
że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się
osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem.
5.13. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani
rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
5.14. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 14 dni przed terminem biegu.
5.15. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i
dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia
podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie
skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora (do pobrania ze strony internetowej
www.halfmarathonkce.pl na około dwa tygodnie przed biegiem). Organizator nie wymaga kserokopii
dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków
oświadczenia/upoważnienia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze
zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie
wydany.
5.16. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają, m.in.:
a) numer startowy,
b) agrafki,
c) koszulkę techniczną,
d) kupon na posiłek po biegu,
e) voucher zniżkowy Wizz Air do wykorzystania na zakup biletu lotniczego na stronie przewoźnika,
f) dodatkowe gadżety i prezenty ogłaszane z czasem, zależne od zaangażowania sponsorów.
6. Klasyfikacja i nagrody.
6.1. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od
przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni
klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Wszystkie klasyfikacje
dodatkowe odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia
linii startu).
6.2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal
okolicznościowy.
6.3. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w kategoriach
wiekowych.
6.4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w
klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki, a także atrakcyjne nagrody
rzeczowe lub finansowe podane do wiadomości w późniejszym terminie.
6.5. Klasyfikacje wiekowe - kobiet i mężczyzn:
K 1, M 1 - rocznik 2002 – 1991 (18-29 lat)
K 2, M 2 - rocznik 1990 – 1975 (30-45 lat)
K 3, M 3 - rocznik 1974 – 1965 (46-55 lat)
K 4, M 4 - rocznik 1964 i starsi (56 i więcej)
6.6. Warunkiem utworzenia kategorii wiekowej jest udział minimum 10 osób.
6.7. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii
wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją generalną.
6.8. Nagrody finansowe zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika w oświadczeniu
wskazującym dokładne dane do dokonania przelewu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
6.9. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji będzie można odebrać w siedzibie Organizatora
lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po
wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz
Organizatora.
6.10. W przypadku gdy łączna wartość nagrody Uczestnika przekroczy kwotę zwolnioną od podatku, od
wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Postanowienia końcowe.
7.1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
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7.2. Organizator zapewnia dostęp do szatni, toalet i natrysków.
7.3. Organizator zapewnia depozyt – o godzinach jego pracy Organizator poinformuje odrębnie. Zabrania
się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Wydawanie rzeczy z
depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru
startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z
depozytu przez inną osobę.
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza wyznaczonym
depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.
7.5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane jest
ubezpieczenie się we własnym zakresie.
7.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.
7.7. Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik
zobowiązuje się wobec Organizatora nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć
w związku z jego startem w zawodach.
7.8. Poprzez udział w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 uczestnik wyraża zgodę na
rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich
materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych)
zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach wydarzenia, w całości i we
fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora we
wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na
wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci
teleinformatycznych,
b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono,
c) rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym:
- nadawania i reemitowania
- wyświetlania
- publicznego odtwarzania
- publicznego wykonywania
- publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w
Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne,
informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z
zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach
społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie
Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób
trzecich.
7.9. Uczestnik pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostanie zdyskwalifikowany. Za
niedozwolone uznaje się:
a) start Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,
b) skracanie, zmienianie trasy,
c) używanie na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza wózkami używanymi przez
Uczestników niepełnosprawnych oraz pojazdów Organizatora,
d) udział w zawodach z numerem startowym innego Uczestnika na zasadach innych niż opisane w
niniejszym regulaminie (przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje
dyskwalifikację obu zawodników).
7.10. Protesty dotyczące organizacji biegu lub wyników Organizator przyjmuje tylko i wyłącznie drogą
elektroniczną pod adresem: info@halfmarathonkce.pl do 24 godzin od zakończenia biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji i protestów
złożonych w innej formie lub po wskazanym terminie. Protesty rozstrzyga Organizator, którego
decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów wyniki stają się wynikami
oficjalnymi.
7.11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z
upływem 14 dni od momentu udostępniania na stronie www.halfmarathonkce.pl zmienionego
Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Uczestnik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym
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Organizatora przed wejściem w życie zmian na adres: info@halfmarathonkce.pl Przesłanie takiego
zawiadomienia skutkuje usunięciem Uczestnika z biegu – w takiej sytuacji uiszczona opłata startowa
zostanie zwrócona.
7.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych.
7.13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonej trasy biegu z przyczyn organizacyjnych, lub
niezależnych od Organizatora.
7.14. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu lub miejsca rozgrywania biegu z przyczyn
organizacyjnych, lub niezależnych od Organizatora.
7.15. W przypadku zmiany terminu lub miejsca rozgrywania biegu Organizator umożliwi uczestnikom
skorzystanie z następujących możliwości:
a) bezpłatne przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika,
b) bezpłatne przeniesienia opłaty startowej na bieg Wizz Katowice Half Marathon w roku kolejnym,
c) bezpłatna zmiana dystansu,
d) rezygnacja z udziału i zwrot poniesionej opłaty startowej,
e) inne, wskazane przez Organizatora w ogłoszeniu o zmianach.
7.16. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić wolę skorzystania z jednej z powyższych możliwości w ciągu 30
dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o zmianach na stronie www.halfmarathonkce.pl,
na adres: info@halfmarathonkce.pl lub w inny sposób wskazany przez Organizatora w ogłoszeniu. W
przypadku otrzymania zgłoszenia od uczestnika po wskazanym terminie Organizator zastrzega sobie
prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.
7.17. Zwrot poniesionej opłaty startowej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od upływu
terminu na zgłoszenie rezygnacji wskazanego powyżej. W wyjątkowych sytuacjach powyższy termin
może ulec wydłużeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.18. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy,
kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentującej drużyny na ogólnodostępnych listach
startowych.
7.19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7.20. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: info@halfmarathonkce.pl.
7.21. Wysłanie przez uczestnika formularza rejestracyjnego lub złożenie go w Biurze Zawodów jest
równoznaczne z potwierdzeniem, iż zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu, w pełni akceptuje
jego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
7.22. Regulamin obowiązuje w wersji aktualnej od dnia 24.08.2020 r.
8.

Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”)
informujemy, iż:
8.1. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO
Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja „Dobra Akcja” z siedzibą w
Gliwicach (zwana dalej „Administratorem” lub „Fundacją”), adres: ul. Zwycięstwa 1/1, 44‑100
Gliwice, e-mail: fundacja@dobraakcja.org
8.2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c)
RODO
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:
a) zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon
2020 – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w
celach wskazanych w treści zgód,
c) w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co
stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw
Administratora.
8.3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:
a) pracownikom i współpracownikom Fundacji posiadającym upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

b) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji (w szczególności dostawcom
i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych
– w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług
pocztowych),
c) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13
ust. 1 lit. f) RODO
Fundacja nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i
Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z
uczestnictwem w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 oraz po zakończeniu umowy do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie
Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 dane
zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane
przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do
przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym
momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO
Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO
Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w 3rd Wizz Air
Katowice Half Marathon 2021 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez
uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie
jest niezbędne dla uczestnictwa w 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO
Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału
człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.
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Regulamin Mistrzostw Polski Night Runners
w biegu na dystansie 21,097 km
I. Cel imprezy:
1. Wyłonienie Mistrza Polski Night Runners w biegu na dystansie 21,097 km (półmaraton) 2021
2. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
II. Organizator:
Stowarzyszenie Night Runners / Mak Active Tomasz Makowski
ul. Fabryczna 29/54
61-512 Poznań
kontakt: Tomasz Makowski, kom. 698050150, e-mail: kontakt@nightrunners.pl
III. Termin i miejsce:
1. 22 maja 2021 r., Katowice, podczas „3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021”
2. W Mistrzostwach Polski Night Runners może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która do
dnia 22 maja 2021 r. ukończyła 18 lat.
IV. Klasyfikacja:
- ogólna mężczyźni – puchary Mistrzostw Polski Night Runners: miejsca od 1-3
- ogólna kobiety – puchary Mistrzostw Polski Night Runners: miejsca od 1-3
Klasyfikacja jest niezależna od klasyfikacji „3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021”
V. Nagrody:
Trzej pierwsi zawodnicy z każdej kategorii otrzymają pamiątkowy puchar.
VI. Zgłoszenia:
Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w „Mistrzostwach Polski Night Runners
w biegu na dystansie 21,097 km” są zobligowani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego
„3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021” (rejestracja przez www.halfmarathonkce.pl),
zaznaczając jednocześnie odpowiednią rubrykę zgłoszenia do mistrzostw Night Runners.
VII. Postanowienia końcowe:
1. W „Mistrzostwach Polski Night Runners w biegu na dystansie 21,097 km” będą klasyfikowani
tylko członkowie Night Runners.
2. Uczestnicy „Mistrzostw Polski Night Runners w biegu na dystansie 21,097 km” zobowiązani są
do przestrzegania regulaminu „3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021”.
3 UWAGA: Kolejność na mecie ustalana na podstawie klasyfikacji organizatora – pierwsza 50 na
mecie według czasów brutto, pozostali według czasów netto.
4. W celach identyfikacyjnych każdy zawodnik startujący w „Mistrzostwach Polski Night
Runners w biegu na dystansie 21,097 km” zobowiązany jest ukończyć bieg w drużynowej
koszulce. W sytuacji, gdy zawodnik nie posiada koszulki Night Runners proszony jest
o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu na adres kontakt@nightrunners.pl (w terminie min.
1 tygodnia przed datą biegu), wówczas otrzyma koszulkę, która umożliwi zidentyfikowanie go
na trasie. Zawodnik, który ukończy bieg w innej koszulce, nie będzie klasyfikowany. Ostateczna
interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 – Rules for half marathon

1. The Organizer.
1.1. The organizer of the event is the ‘Dobra Akcja’ Foundation, address: Gliwice, st. Zwycięstwa 1, KRS:
0000519201, NIP: 6312654097, REGON: 243633458, hereinafter referred to as the ‘Organizer or
‘Foundation’.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

The goals of the event.
Popularization and dissemination of running as the simplest form of recreation.
Promotion of the titular sponsor of the event - Wizz Air airlines.
Promotion of the host of the event - the City of Katowice.
Support for people with disabilities.
Promotion of the idea of volunteering.

3. Time, place and itinerary.
3.1. Half marathon is part of running event entitled ‘3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021’ which will be
held on May 22, 2021 in Katowice.
3.2. The run will start at 9 pm and will have a wave character, divided into starting zones.
3.3. The route of half marathon will run along the streets of Katowice and will be announced at the website
www.halfmarathonkce.pl.
3.4. The start and finish of the run will be located on Sławika and Antalla Square in front of Spodek.
3.5. The length of the route will have distance of 21,097.5 meters - the route will have PZLA approval.
3.6. Participants at the start place themselves in marked sectors according to the sequence assigned in
accordance with guidelines on the starting number. The allocation to a specific sector will follow the time
that participant declares at registration, as intended to reach the finish of the half-marathon:
<1:15:00
1:15:01 - 1:30:00
1:30:01 - 1:40:00
1:40:01 - 1:50:00
1:50:01 - 1:59:59
2:00:00 - 2:10:00
2:10:01 - 2:20:00
>2:20:01
3.7. The organizer reserves the right to change the organization of the start and finish. The route will be
marked with vertical and horizontal signs at each 1 kilometer.
3.8. Time measurement will be carried out using chips in starting numbers (electronic time measurement).
Proper mounting of the start number is a condition for starting and classifying in the final results.
4. Participation.
4.1. The right to start in the race is given to persons who will be 18 years old by the start of the race,
participants under 18 (minimum age 16) will be allowed to take part under the condition of signing the
declaration of start-up on its own responsibility (in the Competition Office) by legal guardian.
4.2. Participant will be allowed to run on the basis of a personally signed declaration of no contraindications to
participate in the race (form available at the Competition Office).
4.3. Along race route there will be control points recording Participant’s appearance. Not being recorded at
any point may result in disqualification.
4.4. Participant has a time limit of 3 hours counted from the starter's shot.
4.5. The route of 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 will be partially closed for road traffic during the
competition.
4.6. Participant who does not finish the race in time limit specified in point 4.3. is obliged to stop the race and
leave the route without delay. Participant who stays on the route does it on his own responsibility and can
be punished for breaking the traffic regulations.
4.7. Participants of the run are obliged to obey instructions of event Organizer’s staff, persons responsible for
safety and services responsible for traffic management, including the Police, Municipal Guards and other
services securing the route. In the case of a privileged vehicle appearing on the route, participants of the
run are obliged to pause the run and allow passage.
4.8. Participants are obliged to respect other race participants in the spirit of sports competition and fair play
rules.
4.9. The medical service decisions regarding the inability to continue the race are final and indisputable.
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4.10. By completing the electronic application form, the participant confirms that he starts on his own
responsibility and risk, acknowledging that participation in the race involves physical effort and brings
natural hazard and risk of accidents, the possibility of physical and body injuries (including death), as well
as property damage and losses. Filling out the registration form and payment of the entry fee means that
the participant evaluated the nature, range and degree of risk related to his participation in the race and
decided to take this risk and responsibility at his own by starting in competition.
5. Applications.
5.1. Registration will be held through the application form available at www.halfmarathonkce.pl
5.2. The Organizer sets the limit of participants to 3,000. Participation in the race depends on the order of
applications confirmed by the payment. The date of receipt of the entry fee into the bank account is
considered the date of the registration. The registration is considered to be a correctly completed
application form and payment of the entry fee. After the limit of the participants has been exhausted,
unpaid applications will not be valid. The option of registering on the day of the event will only be possible
if the limit is not exhausted.
5.3. The starting fee for half marathon starts from 59 PLN and rises depending on the date and number of paid
applications. The starting fee cannot reach a price higher than 149 PLN. Actual price will be displayed
constantly at the website: www.halfmarathonkce.pl and electronic payments platform.
5.4. Payments should be made:
a) by May 10, 2021 to the account:
The ‘Dobra Akcja’ Foundation st.. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336
Title: (enter name and surname) - starting fee Wizz Air Katowice Half Marathon - 21 km;
b) through the instant payment system available in the registration process.
5.5. In the case of making payments where it is necessary to pay the commission of a bank or other
intermediary in payment, the amount of the commission should be added to the starting fee. In case the
participant does not pay the commission and suspension or rejection of the payment by the abovementioned bank or financial intermediary, registration will not be possible.
5.6. Invoices:
a) person who pays starting fee on behalf of the VAT taxpayer (or on behalf of a foreign taxpayer of valueadded tax or similar tax) or on behalf of a legal person who is not a taxpayer, are obliged to provide the
data necessary to issue a VAT invoice along with payment confirmation to the Organizer at the e-mail
address: info@halfmarathonkce.pl no later than on the 15th day of the month following the month in
which the payment was made, since January 1, 2020 the condition for receiving a VAT invoice is to
provide the Organizer with the NIP number before making the payment;
b) persons who make starting fees on their own behalf or on behalf of subjects other than those indicated
in the above point who would like to receive a VAT invoice, are obliged to provide the data necessary to
issue a VAT invoice along with proof of payment to the Organizer by email: info@halfmarathonkce.pl no
later than 3 months from the end of the month in which the payment was made;
The condition for issuing the invoice is sending on the above dates all the required data: the data of the
subject, payment confirmation, an address for sending the invoice. Applications for issuing invoices
addressed to the Organizer after the indicated dates will not be proceeded.
5.7. In case of participant's resignation, not finishing the race or withdrawal of agreement for the processing of
personal data, the starting fee already paid is not refundable or transferred to an event taking place the
following years.
5.8. The Organizer allows transferring the starting number to another participant who does not yet have a
starting number. Transferring will be possible until May 10, 2021. The application to transfer the starting
number to another participant should be sent to the following e-mail address: info@halfmarathonkce.pl.
5.9. Information on the number transfer should be sent by the person handing over the starting package and
contain full registration data of the person receiving the package. The person receiving the package needs
to register.
5.10. The Organizer allows participant to change distance for accompanying race of 5 or 10 km. Changing
distance will be possible until May 10, 2021. The application to change race distance should be sent to the
following e-mail address: info@halfmarathonkce.pl.
5.11. The cost of transferring the number or changing race distance is 15 PLN, payable to the account of the
Organizer, title: (enter name and surname) Wizz Air Katowice Half Marathon - transferring the
number/changing distance).
5.12. Picking-up starter packages will be possible only during the work hours of the Competition Office.
Verification of participants, signing statements and collection of starting numbers and packages will take
place in the Competition Office. During the verification in the Competition Office participants are required
to sign a statement that they are aware of the hazards connected with the start and that their health
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condition allows them to participate in the race. For picking-up the starter package a participant must
report in person. Receiving a package will be possible only on presentation of a valid ID with a photo.
5.13. Packages that are not picked up during the Competition Office's working hours will not be given off or
distributed at a later date. Lack of receipt of a package by a participant of the race does not entitle him to
have any claims upon the Organizer.
5.14. The opening hours of the Competition Office will be announced no later than 14 days before the event
date.
5.15. The Organizer allows picking-up the starter package by participant representative upon presentation of a
written authorization a health declaration of the participant signed by him personally. Only the originals
of the statement (not a scan or photo) will be accepted on the application form provided by the Organizer
(to be downloaded from the website www.halfmarathonkce.pl about two weeks before the run). The
Organizer does not require a photocopy of the participants ID. The Competition Office does not issue
statement and authorization forms. When you receive the package, you must have a valid document with
your photo confirming your identity. In the case of incomplete or damaged documents, the package will
not be released.
5.16. In the starter package, participants will receive, among others:
a) the starting number;
b) safety pins;
c) a technical t-shirt;
d) a coupon for a meal after the run;
e) Wizz Air discount voucher to be used for purchasing a flight ticket on the airlines website;
f) additional gadgets and gifts announced later, depending on sponsors
6. Classification and prizes
6.1. Overall classification is counted by real time (net time - from the start to the finish). The exception is the
first 50 runners crossing finish line - they are counted by official time (gross time – from the starter’s
shot). All additional classifications are counted by real time (net time - from the start to the finish).
6.2. All participants who met the conditions and finished race get occasional medal.
6.3. Overall open classification for male and female competitors and age categories will be held.
6.4. The winners of the places 1st to 3rd in open male, female and age categories get official cups and additional
money/material prizes (list of prizes will be announced later).
6.5. Age categories - male and female:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M 60-69
K 70+ M 70+
6.6. Participants who receive prizes in overall classification do not receive additional prizes in age categories.
6.7. Additional prizes will be provided to the Fastest Male and Fastest Female citizen of Katowice. Citizenship
needs to be proven.
6.8. A special classification will take place for ‘VIII Night Runners Poland Championship for 21.097 km’.
Participants willing to take part in this classification need to check an option while registering for half
marathon and wear special Night Runners t-shirt during race. Detailed regulations for this classification
are available in attached: ‘Regulations for VIII Night Runners Poland Championship for 21.097 km’.
6.9. Money prizes will be paid to the bank account data provided by participant in 7 days from getting signed
statement by Organizer.
6.10. Material prizes not collected during the event are available to pick up in the Organizer’s office or in
different place announced by Organizer not later than 1 month since the event after previous contact from
the participant. Prizes not collected in 1 month time are forfeited for the Organizer.
6.11. In case of winning the prizes of total worth higher than tax free amount, income tax will be deducted.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Final terms.
The race will take place regardless of weather conditions.
Organizer provides access to the cloakrooms, toilets and showers.
Organizer provides access to luggage deposit with opening hours to be announced. It is not advised to
leave valuable items or personal documents. Collection items from the deposit is possible only on
presentation of starting number. Organizer does not take responsibility for losing starting number
resulting in items collection by different person.
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7.4. Organizer does not take responsibility for belongings left outside the luggage deposit area or left in the
luggage deposit after opening hours.
7.5. Organizer does not provide participants with insurances for: life, health, consequence of unfortunate
accidents and civil liability. It is advised to participants to have their own insurance.
7.6. Medical service is provided by Organizer on start/finish area and along the race route.
7.7. Participant renounces to claim his rights or any returns from the Organizer or third parties in court in
case of any accidents or losses connected to taking part in the running event.
7.8. By taking part in 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 the participant agrees to share his image,
voice, interviews, etc. recorded in different ways (especially photographic, audiovisual, printed, etc.),
carried out by the Organizer or third parties in relation to the event in parts, in total or combined, without
any time or territorial restrictions, used for Organizer’s informational, promotional or advertisal reasons
in any mass media, in particular:
a) fixing and reproducing in unlimited numbers with any techniques and mediums.
b) selling, borrowing or renting.
c) widespread in any other way, including:
- broadcasting and re-broadcasting
- displaying
- public displaying
- public share with possibility to access in any time or place chosen by viewers, including sharing in any
telecommunications means (e.g. on Internet, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.). In the above
range the Organizer has all rights to give further permission and licenses to third parties.
7.9. Participants finishing the race in forbidden ways will be disqualified. Forbidden ways are recognized as:
a) competing under the drugs or alcohol influence;
b) cutting or changing the route;
c) using any vehicle or carriage on the route (excluding wheelchairs for participants with disabilities or
Organizer’s vehicles);
d) competing with the starting number of other participant in any other ways than described in the Rules
– it results in disqualification of both runners.
7.10. Any complaints connected to the event or final results are accepted by the Organizer only via e-mail
address: info@halfmarathonkce.pl not later than 24 hours after the end of the event. Organizer reserves
the right to leave unrecognized the complaints sent in different way or time than indicted above. other
way or after 24 hours. Complaints are considered by Organizer in 7 days since receiving, Organizer’s
decisions are final. After consideration of all complaints, race results become official.
7.11. Organizer reserves the right to change the Rules. New Rules become valid in 14 days since the date of
publishing at www.halfmarathonkce.pl website. Participants will be informed of the changes via e-mail.
Participant not accepting the changes in the Rules is obliged to send a message to:
info@halfmarathonkce.pl before new Rules become valid. Such information results in removing from
starting in race and returning starting fee.
7.12. Organizer cannot be held responsible for cancelling or interrupting the race due to force majeure.
7.13. Organizer reserves the right to change announced race route due to technical issues or force majeure.
7.14. Organizer reserves the right to change the date of place of the event due to technical issues or force
majeure.
7.15. In case of changing the date of place of the event, Organizer allows participant to choose one of the
following options:
a) transferring starting fee to other participant free of charge
b) transferring starting fee to next year’s edition of the event free of charge
c) changing race distance free of charge
d) resignation from the start and acquiring starting fee refund
e) others, indicated by Organizer
7.16. Participant is obliged to send notice about choosing one of above options in 30 days since Organizer’s
announcement of changes. Failing to keep the term allows Organizers to refuse the application.
7.17. Refund of starting fee will be send no later than 30 days since participant’s notification. Refund term may
differ in specific circumstances, according to law.
7.18. Participants give permission to publication of their personal data in the following range: name, surname,
starting number, age category, sex, city of origin and team name, at public starting list.
7.19. By registration via application form the participant accepts and commits to respect the Rules.
7.20. Final interpretation of the Rules belongs to the Organizer.
7.21. Additional questions may be send to: info@halfmarathonkce.pl
7.22. The Rules are valid since August 24, 2020.
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8.

The General Data Protection Regulation (GDPR).
According to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), called
hereinafter GDRP we inform:

8.1. Administrator of participants personal data is ‘Dobra Akcja’ Foundation, registered in Gliwice, st.
Zwycięstwa 1 postcode 44 100, e-mail: fundacja@dobraakcja.org hereinafter referred to as the
‘Administrator’ or ‘Foundation’.
8.2. Reasons of personal data processing:
A. Signing and realization of agreement on participation in 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon;
B. In case of additional agreements - in the range and aims indicated in the content of these agreements;
C. In case of possible disputes personal data may be processed to investigate Participant’s claims or
Administrator’s justified rights to legal defense.
8.3. Personal data of participants may be forwarded to:
A. Employees and co-workers of Foundation granted with permission to process personal data according
to their duties;
B. Suppliers of technical and organizational services for Foundation (especially information and
communication technologies suppliers specialized in registration process or postal services);
C. Legally entitled subjects.
8.4. Foundation does not transfer personal data to recipients located outside EU (with Iceland, Norway and
Liechtenstein) or to international organizations.
8.5. Personal data of participants will be processed during the time of agreement on participation in 3rd Wizz
Air Katowice Half Marathon 2021 and after the ending of that agreement, until all possible mutual claims
are expired. In case of failure in applying to participation in 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 all
personal data will be removed after 3 months, counting from the negative decision. In case of personal
data processing validated by signed agreement those data will be processed till cancellation of such
agreement.
8.6. Participants have the rights to access their personal data, correct it, remove it, limit processing, rights to
object to process or transfer data. While agreement is settled, participants have right to cancel it at any
time. Cancelling the agreement on processing the data does not have impact on processing before
cancellation.
8.7. Participants have right to send their complaints to the Head of the polish Office for the Protection of
Personal Data.
8.8. For agreement on participation in the 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 providing the personal
data is not obligatory but necessary to settle the agreement. Additional agreements are free of choice of
the participant and are not necessary to take part in 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021.
8.9. Participants are not going to be liable to automatic decision-making process (not participated by human
being). Personal data of participants will not be used for profiling.
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3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 – Rules for 5 and 10 km races

1. The Organizer.
1.1. The organizer of the event is the ‘Dobra Akcja’ Foundation, address: Gliwice, st. Zwycięstwa 1, KRS:
0000519201, NIP: 6312654097, REGON: 243633458, hereinafter referred to as the ‘Organizer or
‘Foundation’.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

The goals of the event.
Popularization and dissemination of running as the simplest form of recreation.
Promotion of the titular sponsor of the event - Wizz Air airlines.
Promotion of the host of the event - the City of Katowice.
Support for people with disabilities.
Promotion of the idea of volunteering.

3. Time, place and itinerary.
3.1. 5 and 10 km races are part of running event entitled ‘3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021’ which
will be held on May 22, 2021 in Katowice.
3.2. Races will start at 9 pm and will have a wave character.
3.3. The routes of the races will run along the streets of Katowice and will be announced at the website
www.halfmarathonkce.pl.
3.4. The start and finish of the run will be located on Sławika and Antalla Square in front of Spodek.
3.5. The organizer reserves the right to change the organization of the start and finish. The route will be
marked with vertical and horizontal signs at each 1 kilometer.
3.6. Time measurement will be carried out using chips in starting numbers (electronic time measurement).
Proper mounting of the start number is a condition for starting and classifying in the final results.
4. Participation.
4.1. The right to start in the race is given to persons who will be 18 years old by the start of the race,
participants under 18 (minimum age 16) will be allowed to take part under the condition of signing the
declaration of start-up on its own responsibility (in the Competition Office) by legal guardian.
4.2. Participant will be allowed to run on the basis of a personally signed declaration of no contraindications to
participate in the race (form available at the Competition Office).
4.3. Participant has a time limit of 1 hour for 5 km and 1,5 hours for 10 km race..
4.4. The routes of the races will be partially closed for road traffic during the competition.
4.5. Participant who does not finish the race in time limit specified in point 4.3. is obliged to stop the race and
leave the route without delay. Participant who stays on the route does it on his own responsibility and can
be punished for breaking the traffic regulations.
4.6. Participants of the run are obliged to obey instructions of event Organizer’s staff, persons responsible for
safety and services responsible for traffic management, including the Police, Municipal Guards and other
services securing the route. In the case of a privileged vehicle appearing on the route, participants of the
run are obliged to pause the run and allow passage.
4.7. Participants are obliged to respect other race participants in the spirit of sports competition and fair play
rules.
4.8. The medical service decisions regarding the inability to continue the race are final and indisputable.
4.9. By completing the electronic application form, the participant confirms that he starts on his own
responsibility and risk, acknowledging that participation in the race involves physical effort and brings
natural hazard and risk of accidents, the possibility of physical and body injuries (including death), as well
as property damage and losses. Filling out the registration form and payment of the entry fee means that
the participant evaluated the nature, range and degree of risk related to his participation in the race and
decided to take this risk and responsibility at his own by starting in competition.
5. Applications.
5.1. Registration will be held through the application form available at www.halfmarathonkce.pl
5.2. The Organizer sets the limit of participants to 1,500 for each distance. Participation in the race depends on
the order of applications confirmed by the payment. The date of receipt of the entry fee into the bank
account is considered the date of the registration. The registration is considered to be a correctly
completed application form and payment of the entry fee. After the limit of the participants has been
exhausted, unpaid applications will not be valid. The option of registering on the day of the event will only
be possible if the limit is not exhausted.
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5.3. The starting fee for 5 km or 10 km race starts from 49 PLN and rises depending on the date and number of
paid applications. The starting fee cannot reach a price higher than 109 PLN. Actual price will be displayed
constantly at the website: www.halfmarathonkce.pl and electronic payments platform.
5.4. Payments should be made:
a) by May 10, 2021 to the account:
The ‘Dobra Akcja’ Foundation st.. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336
Title: (enter name and surname) - starting fee Wizz Air Katowice Half Marathon – 5/10 km;
b) through the instant payment system available in the registration process.
5.5. In the case of making payments where it is necessary to pay the commission of a bank or other
intermediary in payment, the amount of the commission should be added to the starting fee. In case the
participant does not pay the commission and suspension or rejection of the payment by the abovementioned bank or financial intermediary, registration will not be possible.
5.6. Invoices:
a) person who pays starting fee on behalf of the VAT taxpayer (or on behalf of a foreign taxpayer of valueadded tax or similar tax) or on behalf of a legal person who is not a taxpayer, are obliged to provide the
data necessary to issue a VAT invoice along with payment confirmation to the Organizer at the e-mail
address: info@halfmarathonkce.pl no later than on the 15th day of the month following the month in
which the payment was made, since January 1, 2020 the condition for receiving a VAT invoice is to
provide the Organizer with the NIP number before making the payment;
b) persons who make starting fees on their own behalf or on behalf of subjects other than those indicated
in the above point who would like to receive a VAT invoice, are obliged to provide the data necessary to
issue a VAT invoice along with proof of payment to the Organizer by email: info@halfmarathonkce.pl no
later than 3 months from the end of the month in which the payment was made;
The condition for issuing the invoice is sending on the above dates all the required data: the data of the
subject, payment confirmation, an address for sending the invoice. Applications for issuing invoices
addressed to the Organizer after the indicated dates will not be proceeded.
5.7. In case of participant's resignation, not finishing the race or withdrawal of agreement for the processing of
personal data, the starting fee already paid is not refundable or transferred to an event taking place the
following years.
5.8. The Organizer allows transferring the starting number to another participant who does not yet have a
starting number. Transferring will be possible until May 10, 2021. The application to transfer the starting
number to another participant should be sent to the following e-mail address: info@halfmarathonkce.pl.
5.9. Information on the number transfer should be sent by the person handing over the starting package and
contain full registration data of the person receiving the package. The person receiving the package needs
to register.
5.10. The Organizer allows participant to change race distance for 5 or 10 km. Changing distance will be
possible until May 10, 2021. The application to change race distance should be sent to the following e-mail
address: info@halfmarathonkce.pl.
5.11. The cost of transferring the number or changing race distance is 15 PLN, payable to the account of the
Organizer, title: (enter name and surname) Wizz Air Katowice Half Marathon - transferring the
number/changing distance).
5.12. Picking-up starter packages will be possible only during the work hours of the Competition Office.
Verification of participants, signing statements and collection of starting numbers and packages will take
place in the Competition Office. During the verification in the Competition Office participants are required
to sign a statement that they are aware of the hazards connected with the start and that their health
condition allows them to participate in the race. For picking-up the starter package a participant must
report in person. Receiving a package will be possible only on presentation of a valid ID with a photo.
5.13. Packages that are not picked up during the Competition Office's working hours will not be given off or
distributed at a later date. Lack of receipt of a package by a participant of the race does not entitle him to
have any claims upon the Organizer.
5.14. The opening hours of the Competition Office will be announced no later than 14 days before the event
date.
5.15. The Organizer allows picking-up the starter package by participant representative upon presentation of a
written authorization a health declaration of the participant signed by him personally. Only the originals
of the statement (not a scan or photo) will be accepted on the application form provided by the Organizer
(to be downloaded from the website www.halfmarathonkce.pl about two weeks before the run). The
Organizer does not require a photocopy of the participants ID. The Competition Office does not issue
statement and authorization forms. When you receive the package, you must have a valid document with
your photo confirming your identity. In the case of incomplete or damaged documents, the package will
not be released.
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5.16. In the starter package, participants will receive, among others:
a) the starting number;
b) safety pins;
c) a technical t-shirt;
d) a coupon for a meal after the run;
e) Wizz Air discount voucher to be used for purchasing a flight ticket on the airlines website;
f) additional gadgets and gifts announced later, depending on sponsors
6. Classification and prizes
6.1. Overall classification is counted by real time (net time - from the start to the finish). The exception is the
first 50 runners crossing finish line - they are counted by official time (gross time – from the starter’s
shot). All additional classifications are counted by real time (net time - from the start to the finish).
6.2. All participants who met the conditions and finished race get occasional medal.
6.3. Overall open classification for male and female competitors and age categories will be held.
6.4. The winners of the places 1st to 3rd in open male, female and age categories get official cups and additional
money/material prizes (list of prizes will be announced later).
6.5. Age categories - male and female:
K 1, M 1: 2002 – 1991 (18-29 years)
K 2, M 2: 1990 – 1975 (30-45 years)
K 3, M 3: 1974 – 1965 (46-55 years)
K 4, M 4: 1964 and more (56 years and more)
6.6. 10 participants at least is a condition of creating an age category.
6.7. Participants who receive prizes in overall classification do not receive additional prizes in age categories.
6.8. Money prizes will be paid to the bank account data provided by participant in 7 days from getting signed
statement by Organizer.
6.9. Material prizes not collected during the event are available to pick up in the Organizer’s office or in
different place announced by Organizer not later than 1 month since the event after previous contact from
the participant. Prizes not collected in 1 month time are forfeited for the Organizer.
6.10. In case of winning the prizes of total worth higher than tax free amount, income tax will be deducted.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

Final terms.
The race will take place regardless of weather conditions.
Organizer provides access to the cloakrooms, toilets and showers.
Organizer provides access to luggage deposit with opening hours to be announced. It is not advised to
leave valuable items or personal documents. Collection items from the deposit is possible only on
presentation of starting number. Organizer does not take responsibility for losing starting number
resulting in items collection by different person.
Organizer does not take responsibility for belongings left outside the luggage deposit area or left in the
luggage deposit after opening hours.
Organizer does not provide participants with insurances for: life, health, consequence of unfortunate
accidents and civil liability. It is advised to participants to have their own insurance.
Medical service is provided by Organizer on start/finish area and along the race route.
Participant renounces to claim his rights or any returns from the Organizer or third parties in court in
case of any accidents or losses connected to taking part in the running event.
By taking part in 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 the participant agrees to share his image,
voice, interviews, etc. recorded in different ways (especially photographic, audiovisual, printed, etc.),
carried out by the Organizer or third parties in relation to the event in parts, in total or combined, without
any time or territorial restrictions, used for Organizer’s informational, promotional or advertisal reasons
in any mass media, in particular:
a) fixing and reproducing in unlimited numbers with any techniques and mediums.
b) selling, borrowing or renting.
c) widespread in any other way, including:
- broadcasting and re-broadcasting
- displaying
- public displaying
- public share with possibility to access in any time or place chosen by viewers, including sharing in any
telecommunications means (e.g. on Internet, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.). In the above
range the Organizer has all rights to give further permission and licenses to third parties.
Participants finishing the race in forbidden ways will be disqualified. Forbidden ways are recognized as:
a) competing under the drugs or alcohol influence;
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b) cutting or changing the route;
c) using any vehicle or carriage on the route (excluding wheelchairs for participants with disabilities or
Organizer’s vehicles);
d) competing with the starting number of other participant in any other ways than described in the Rules
– it results in disqualification of both runners.
7.10. Any complaints connected to the event or final results are accepted by the Organizer only via e-mail
address: info@halfmarathonkce.pl not later than 24 hours after the end of the event. Organizer reserves
the right to leave unrecognized the complaints sent in different way or time than indicted above. other
way or after 24 hours. Complaints are considered by Organizer in 7 days since receiving, Organizer’s
decisions are final. After consideration of all complaints, race results become official.
7.11. Organizer reserves the right to change the Rules. New Rules become valid in 14 days since the date of
publishing at www.halfmarathonkce.pl website. Participants will be informed of the changes via e-mail.
Participant not accepting the changes in the Rules is obliged to send a message to:
info@halfmarathonkce.pl before new Rules become valid. Such information results in removing from
starting in race and returning starting fee.
7.12. Organizer cannot be held responsible for cancelling or interrupting the race due to force majeure.
7.13. Organizer reserves the right to change announced race route due to technical issues or force majeure.
7.14. Organizer reserves the right to change the date of place of the event due to technical issues or force
majeure.
7.15. In case of changing the date of place of the event, Organizer allows participant to choose one of the
following options:
a) transferring starting fee to other participant free of charge
b) transferring starting fee to next year’s edition of the event free of charge
c) changing race distance free of charge
d) resignation from the start and acquiring starting fee refund
e) others, indicated by Organizer
7.16. Participant is obliged to send notice about choosing one of above options in 30 days since Organizer’s
announcement of changes. Failing to keep the term allows Organizers to refuse the application.
7.17. Refund of starting fee will be send no later than 30 days since participant’s notification. Refund term may
differ in specific circumstances, according to law.
7.18. Participants give permission to publication of their personal data in the following range: name, surname,
starting number, age category, sex, city of origin and team name, at public starting list.
7.19. By registration via application form the participant accepts and commits to respect the Rules.
7.20. Final interpretation of the Rules belongs to the Organizer.
7.21. Additional questions may be send to: info@halfmarathonkce.pl
7.22. The Rules are valid since August 24, 2020.
8.

The General Data Protection Regulation (GDPR).
According to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), called
hereinafter GDRP we inform:

8.1. Administrator of participants personal data is ‘Dobra Akcja’ Foundation, registered in Gliwice, st.
Zwycięstwa 1 postcode 44 100, e-mail: fundacja@dobraakcja.org hereinafter referred to as the
‘Administrator’ or ‘Foundation’.
8.2. Reasons of personal data processing:
A. Signing and realization of agreement on participation in 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon;
B. In case of additional agreements - in the range and aims indicated in the content of these agreements;
C. In case of possible disputes personal data may be processed to investigate Participant’s claims or
Administrator’s justified rights to legal defense.
8.3. Personal data of participants may be forwarded to:
A. Employees and co-workers of Foundation granted with permission to process personal data according
to their duties;
B. Suppliers of technical and organizational services for Foundation (especially information and
communication technologies suppliers specialized in registration process or postal services);
C. Legally entitled subjects.
8.4. Foundation does not transfer personal data to recipients located outside EU (with Iceland, Norway and
Liechtenstein) or to international organizations.
8.5. Personal data of participants will be processed during the time of agreement on participation in 3rd Wizz
Air Katowice Half Marathon 2021 and after the ending of that agreement, until all possible mutual claims
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8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

are expired. In case of failure in applying to participation in 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 all
personal data will be removed after 3 months, counting from the negative decision. In case of personal
data processing validated by signed agreement those data will be processed till cancellation of such
agreement.
Participants have the rights to access their personal data, correct it, remove it, limit processing, rights to
object to process or transfer data. While agreement is settled, participants have right to cancel it at any
time. Cancelling the agreement on processing the data does not have impact on processing before
cancellation.
Participants have right to send their complaints to the Head of the polish Office for the Protection of
Personal Data.
For agreement on participation in the 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021 providing the personal
data is not obligatory but necessary to settle the agreement. Additional agreements are free of choice of
the participant and are not necessary to take part in 3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021.
Participants are not going to be liable to automatic decision-making process (not participated by human
being). Personal data of participants will not be used for profiling.
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Regulations for Night Runners Poland Championship
for 21.097 km
I. The Goals of the Event:
1. Nomination of Poland’s Night Runners Master for 21,097 km race in 2021.
2. Popularization of running as the natural form of recreation.
3. Promotion of healthy lifestyle.
II. The Organizator:
Night Runners Association / Mak Active Tomasz Makowski
ul. Fabryczna 29/54
61-512 Poznań
Contact: Tomasz Makowski, mobile: 698050150, e-mail: kontakt@nightrunners.pl
III. Place and Date:
1. May 22, 2021, Katowice, during ‘3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021.
2. To take part in Night Runners championship a participants must be 18 years old by the date of
the event.
IV. Classification:
- men general – Night Runners Poland Championship Cups – places 1st to 3rd
- women general Night Runners Poland Championship Cups – places 1st to 3rd
Night Runners championship classification is independent to classification of ‘3rd Wizz Air
Katowice Half Marathon 2021.
V. Prizes:
For winners of places 1st to 3rd in each category there is a special cup granted.
VI. Registration:
Participants willing to take part in ‘Night Runners Poland Championship for 21.097 km’ need to
check an option while registering for ‘3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021’ half marathon
race (registration at www.halfmarahonkce.pl).
VII. Final Terms:
1. In ‘Night Runners Poland Championship for 21.097 km’ only members of Night Runners can
be classified.
2. Participants of ‘Night Runners Poland Championship for 21.097 km’ are obliged to obey to
regulations for ‘3rd Wizz Air Katowice Half Marathon 2021’.
3. Classification is counted by real time (net time - from the start to the finish). The exception is
the first 50 runners crossing finish line - they are counted by official time (gross time – from the
starter’s shot).
4. For proper identification each participant of ‘Night Runners Poland Championship for 21.097
km’ is obliged to finish the race wearing special Night Runners t-shirt. In case a participants
does not have the t-shirt, please report it to e-mail: kontakt@nightrunners.pl at least 1 week
prior to race, to receive the t-shirt. Participant finishing the race without special Night Runners
t-shirt will not be classified in championship. Final interpretation of Regulations belongs to the
Organizer.

