
Boguszowski Wirtualny Maraton na Raty 
 

1. Organizator 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 
ul. Olimpijska 1  
58-371 Boguszów-Gorce 
74-844-03-05 
693-844-133 
sport@osir-boguszow.eu 
biuro@osir-boguszow.eu 
 

2. Cel wydarzenia 
- promocja wszelkich form aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
 

3. Warunki uczestnictwa 
Zawodnicy powyżej 18 roku życia startują na własną odpowiedzialność. 
Osoby niepełnoletnie (powyżej 15 roku życia) mogą wziąć udział w wydarzeniu za wiedzą i zgodą 
rodzica/opiekuna prawnego. 
 
Rejestracja odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem witryny datasport.pl. 
W formularzu zgłoszeniowym zawodnik zobowiązany jest do podania poprawnego adresu 
korespondencyjnego na który zostanie wysłany pamiątkowy medal. 
 
Zgłoszenie się poprzez formularz internetowy oznacza zapoznanie się i zgodę na warunki ujęte  
w niniejszym regulaminie. 
 

4. Zasady wydarzenia 
Wszystkie zasady wydarzenia mają charakter dżentelmeński (zakładamy, że decydując się na udział 
robicie to przede wszystkim dla siebie, a oszukiwanie samego siebie jest bez sensu).  
 
Dopuszczalne są różne formy aktywności. Podczas rejestracji na każdą edycję sam wybierasz czy 
biegniesz, idziesz czy jedziesz na rowerze. To Ty decydujesz! 
 
Wydarzenie rozgrywane jest w formie indywidualnej na trasach o przebiegu zaplanowanym przez 
Organizatora. Ślady tras w formacie .gpx udostępnione będą na stronach Organizatora oraz 
Datasport. Trasy nie posiadają własnego oznakowania w terenie.  
 
Na trasach nie obowiązuje pomiar czasu zapewniany przez Organizatora – Uczestnicy mierzą swoje 
wyniki podczas wydarzenia samodzielnie za pomocą trackerów, aplikacji dostępnych na smartfony lub 
innego dostępnego sprzętu umożliwiającego zapisanie pomiarów w formacie .gpx lub .tcx. 
 
Ze względu na wirtualny, rekreacyjny i indywidualny charakter wydarzenia nie przewiduje się nagród  
i dekoracji dla najlepszych uczestników. Udostępnione wyniki z podziałem na płeć i sposób pokonania 
trasy są prowadzone tylko informacyjnie. 
 
Po ukończeniu wszystkich trzech etapów udostępniona zostanie klasyfikacja generalna uczestników. 
Aby być sklasyfikowanym wszystkie trzy trasy należy pokonać tym samym wybranym sposobem (jeśli 
decydujesz się pokonać pierwszą trasę rowerem, to dwie pozostałe również sklasyfikujemy jako 
rowerowe). 
 
Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie. Oświadczają, że nie istnieją żadne 
przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz, że są świadomi zagrożeń, ryzyka 
i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w wydarzeniu i ponoszą z tego tytułu pełną  
i wyłączną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje 
uczestnika wynikające z udziału w wydarzeniu.  
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu 
spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 
wyrządzone szkody. 
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
wydarzenia. 
 
Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (ale ze względu na długi okres 
trwania wydarzenia zachęcamy uczestników do celowania w sprzyjające warunki pogodowe). 

 

5. Miejsce i ramy czasowe wydarzenia 
Czerwiec zapisy do pierwszej edycji; 
Lipiec – wirtualny Mniszek i zapisy do drugiej edycji; 
Sierpień – wirtualny Chełmiec i zapisy do trzeciej edycji; 
Wrzesień – wirtualny Dzikowiec; 
Początek października – oficjalne wyniki wydarzenia; 
Pierwsza połowa października – wysyłka pakietów. 

 

6. Zgłoszenia, pakiet i opłaty 
Zgłoszenia odbywały się będą poprzez wykupienie pakietu na stronie www.datasport.pl  
Wirtualny Mniszek - opłaty przyjmowane będą do dnia 15.07.2020 roku, do godziny 23:59. Start 
możliwy jest od 01.07.2020 roku do 31.07.2020 roku. 
Wirtualny Chełmiec - opłaty przyjmowane będą do dnia 15.08.2020 roku, do godziny 23:59. Start 
możliwy jest od 01.08.2020 roku do 31.08.2020 roku. 
Wirtualny Dzikowiec - opłaty przyjmowane będą do dnia 15.09.2020 roku, do godziny 23:59. Start 
możliwy jest od 01.09.2020 roku do 31.09.2020 roku. 
 
Pakiety nieopłacone po zamknięciu rejestracji do poszczególnych wydarzeń uznaje się za 
niewykupione i nie będą realizowane. 
 
Pakiet zawiera: formatkę numeru startowego do pobrania i samodzielnego wydrukowania oraz 
okolicznościowy medal (inny dla każdej edycji, po złożeniu trzech tworzący całość). Koszt pakietu 
wynosi 30,00 PLN. + koszty wysyłki. Łączny koszt startu w trzech biegach – 90,00 PLN + koszty 
wysyłki (Opłata przeznaczona zostanie na koszty produkcji medali oraz obsługę rejestracji 
elektronicznej). 
 
Istnieje możliwość zakupu dowolnej ilości pakietów jednorazowo. Pakiety nie podlegają wymianie ani 
zwrotowi. 
 
Metodę płatności za pakiet, formę dostawy pakietu wybiera uczestnik. Możliwe metody dostawy: 
Pocztą Polską lub osobiście w siedzibie OSiR przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie-Gorcach. 
 

7. Dane osobowe 
Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w wydarzeniu będzie: 
- podanie poprawnego adresu e-mail oraz adresu zamieszkania Uczestnika. 
- Wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego  
w formie fotografii lub zapisu wideo i przesłaniu go do Organizatora wydarzenia oraz udzielenie 
organizatorowi niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo nieodpłatnego zezwolenia na 
wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: utrwalanie  
i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 
wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego 
wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach  
i billboardach, portalach społecznościowych. Zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia 
udział w Wydarzeniu. 
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8. RODO 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
niniejszym informuję, że: 
 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Państwa danych jest: 
Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 
ul. Olimpijska 1 
58-371 Boguszów-Gorce 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można skontaktować się tel. 74-844 03 05 pod adresem 
email: biuro@osir-boguszow.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się tel. nr 791 855 343, poprzez adres e-mail: 
biurobhpwalbrzych@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora 

CEL PRZETWARZANIA 
DANYCH I PODSTAWA 
PRAWNA 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:  
a) Niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na 

Administratorze, a przede wszystkim obowiązków wynikających z ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie. 

b) Niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. 

c) W innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu 
określonym w treści zgody. 

ODBIORCY DANYCH W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów 
opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych: 
a) Organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym 

przepisami prawa, wynikających z zadań statutowych Administratora 
danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podst. art. 14 Ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej. 

b) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, 
prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji wymienionych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz  
w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

PRAWA OSÓB KTÓRYCH 
DANE DOTYCZĄ 

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które 
Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych. 

PRAWO DO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy 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), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

INFORMACJA  
O DOBROWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

W zakresie jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

INFORMACJA  
O ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU DECYZJI 
I PROFILOWANIU 

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą 
profilowane. 

 

Ostatnio modyfikowany: 

03.06.2020 r. 
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