
                                                                

                                       
  
 
 

REGULAMIN BIEGU O PUCHAR DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO  
POD PATRONATEM PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. COLLEGIUM 

MEDICUM  
„5 NA DOBRY POCZĄTEK” 

BIEGNIEMY DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO 

 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu jest Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008 

Kraków. 

 

II. CEL 

1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

2. Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 

Krakowie. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Zawodnicy mogą biec w przedziale czasowym od 2 października, od godz. 7:00 do 4 października, 

do godz. 15:00. Wyniki biegu należy przesłać najpóźniej do 4 października do godz. 18. 

2. Zawodnicy mogą biec w dowolnym miejscu na terenie Polski, na trasie o długości 5 km. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W 6. – wirtualnej – edycji biegu „5 na dobry początek” mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, 

niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji i wniosą opłatę startową. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia i opłaty osób 

niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów. 

3. Przed rozpoczęciem biegu uczestnik będzie mógł pobrać numer startowy ze strony internetowej, na 

której dokonywane są zapisy. 

4. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie urządzenia lub aplikacji mobilnej do monitorowania 

aktywności sportowych. 

 

 



                                                                

                                                

 

5. Uczestnik zobowiązany jest udokumentować swój udział w biegu na ww. urządzeniu. Pomiar czasu i 

dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z systemem android lub IOS 

dostępną na stronie www.datasport.pl. Dopuszcza się także klasyfikację zawodników po weryfikacji 

przesłanego śladu biegu w formie zapisu GPX lub TCX. Ślad biegu w postaci pliku należy załadować do 

systemu wyników. Stosowny przycisk znajduje się przy liście wyników wraz z instrukcją pozyskania 

plików z bardziej znanych programów dla biegaczy jak Endomondo, Garmin czy Strava. 

6. Po właściwym zweryfikowaniu przez Organizatora przebycia dystansu, zawodnik otrzyma pamiątkowy 

medal, który zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji. 

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

3. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do 30 września 2020, do godz. 20 dokonają 

zgłoszenia za pośrednictwem panelu dostępnego na stronie internetowej online.datasport.pl i uiszczą za 

jej pośrednictwem opłatę startową; 

4.Organizator nie wprowadza limitu miejsc uczestników.  

5.Opłata startowa wynosi minimum 20 PLN i zostanie w całości przekazana na zakup sprzętu 

medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków  

6. Po potwierdzeniu opłaty, zawodnik otrzymuje numer startowy. Numery startowe są nadawane 

automatycznie co godzinę.  

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia raz 

wniesionej opłaty na innego uczestnika. Uczestnik, akceptując regulamin oświadcza,  że w przypadku 

rezygnacji z udziału w biegu lub jego odwołania, wyraża zgodę na przekazanie uiszczonej przez niego 

opłaty na cel opisany w pkt 2 ust 2. 

8.Medale pamiątkowe zostaną wysłane po spełnieniu warunków w pkt V.3. 

 

9. KLASYFIKACJA 

a) generalna open kobiet i mężczyzn; 

b) kategoria: student i studentka UJCM i UJ; 

c) kategoria: pracownicy UJ CM i UJ – kobiety/mężczyźni; 

d) kategoria: farmaceuta/farmaceutka; 

e) kategoria: lekarz/lekarka;  

f) kategoria: diagnosta laboratoryjny/diagnostka laboratoryjna; 

g) kategoria: prawnik/prawniczka (w tej grupie: sędziowie, adwokaci, radcy prawni, komornicy, 

prokuratorzy); 

h) kategoria: najliczniejsza drużyna (dotyczy organizacji/firm/uczelni)  

https://online.datasport.pl/


                                                                

 

                                                      

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej "RODO") Uniwersytet Jagielloński informuje, że:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 

Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.  

b) Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój 

nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 

25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.  

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: rejestracji udziału w biegu „5 na dobry 

początek”. 

d) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do danych, o 

których mowa w ust. 3 –  konieczne do zawarcia umowy i uczestnictwa w wydarzeniu.  

e) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom 

trzecim. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub 

filmach z wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ na portalach 

społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją UJ, w 

tym na potrzeby relacji z wydarzenia - zgodnie z §3 ust. 8-9 Regulaminu.  

f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 

Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.  

g) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne w 

organizacji wydarzenia - w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące rejestracji na 

wydarzenie.  

h) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane do czasu 

zakończenia wydarzenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z 

uczestnictwa w wydarzeniu.  

i) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z wydarzenia na 

stronach internetowych UJ oraz profilach UJ w portalach społecznościowych do czasu wycofania 

zgody na przetwarzanie wizerunku.  

j) Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 

uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich  

 



                                                                

 

                                             

 

k) sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że 

dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.  

2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: 

promocja@cm-uj.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres: Zespół Promocji UJ CM,  ul. św. Anny 12 , 

31-008 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 

profilowania.  

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne 

przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i 

obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną 

odpowiedzialność. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach 

spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wyrządzone szkody. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

5. Wszystkich uczestników 6. – wirtualnej – edycji biegu „5 na dobry początek” obowiązuje niniejszy 

Regulamin. 

6. Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować wszystkich uczestników w formie informacji na stronie internetowej biegu i wydarzeniu 

na portalu społecznościowym Facebook. 

7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora 

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


