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REGULAMIN BIEGU „FURIA POLANICKA” 

 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy dokument (dalej regulamin) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach o 
charakterze sportowym organizowanych przez stowarzyszenie ANNGELLSRUN z siedzibą we 
Wrocławiu. 

2. Stroną promująca wydarzenie sportowe jest www.anngellsrun.pl oraz portale 
społecznościowe. 

3. Udział w każdym wydarzeniu tj. biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by jest 
całkowicie dobrowolny. 

4. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym możliwy jest po uprzednim zapoznaniu się z 
treścią niniejszego dokumentu oraz jego pełną akceptacją, założeniu konta w serwisie 
www.datasport.pl oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń 
oraz akceptacja wszystkich warunków uczestnictwa (on-line). 

5. Przestrzeganie niniejszego dokumentu przez Uczestnika jest obowiązkowe. 
 
§I. CELE IMPREZY/EVENTU 
1. Połączenie wysiłku fizycznego oraz umysłowego z dobrą zabawą.  
2. Nauka współpracy.  
3. Pokonanie własnych barier – psychicznych oraz fizycznych, wyjście poza strefę komfortu. 
4. Teamwork. 
 
§II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY (OPERATORZY) 
Stowarzyszenie ANNGELLSRUN, z siedzibą przy ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, NIP 
8943088751, KRS 0000645936, posiada tytuł Organizatora (www.anngellsrun.pl) 
 
Natomiast: Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji z siedzibą w Polanicy Zdrój przy ul. Parkowej 2, 
57-320 Polanica Zdrój, NIP 8831661435, posiadają tytuł Współorganizatora (https://teatr.polanica.pl) 
 
Operatorem zapisów jest Alpha Team Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zegadłowicza 39b, 
50-226 Wrocław, NIP 8952195481, obsługująca wyłącznie proces zapisów (www.alpha-team.pl). 
 
§III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 
1. Termin: 04 września 2021 r. 
2. Miejsce: ul. Parkowa 2, Polanica Zdrój.  
3. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy pełnoletni, zarejestrowani do udziału w biegu 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
3a. Weryfikacja uczestnika przed startem wymaga posiadania przez niego dokumentu tożsamości oraz 
podpisania oświadczenia uczestnika przed startem w biegu. 
4. Limit osób: 500 uczestników.  

http://www.anngellsrun.pl/
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5. Opłata startowa: 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt zł). 
6. Uczestnicy będą wpuszczani na trasę biegu po rozgrzewce, w określonych falach do 1 do 12.  
7. Godzina rozpoczęcia imprezy biegowej: 7:50. Start I fali 8:00. 
8. Godzina zakończenia imprezy biegowej: 17:00. Start ostatniej fali 12:30. 
9. Biuro informacyjne/zawodów czynne: w dniu 04.09.2021 r. w godzinach 7:00-13:00.  

 
§IV. PRZESZKODY  
1.Na trasie biegowej znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz 
odporność psychiczną uczestników, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju i 
miejsca organizacji biegu. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:  
a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, cieki wodne, wzniesienia, góry, drzewa;  
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, 
błotem czy lodem, trylinki, beczki z piaskiem, worki z piaskiem, opony, rury karbowane itp. 
2. Mogą zostać przygotowane specjalne odcinki trasy – poziom podstawowy oraz zaawansowany, 
który jest dedykowany wyłącznie dla chętnych Uczestników biegu. 
2a. Odcinki specjalne wymagać będą chwilowo zwiększonej intensywności w zakresie pracy organizmu 
Uczestnika. Nastawione są na teamwork. 
 
Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Organizator 
zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników biegów przez zagrożeniem 
zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator oraz Uczestnicy zobowiązują się do 
przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących w dniu eventu, wprowadzonych na podstawie 
obowiązujących w dniu eventu aktów prawnych.  
 
UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, tj. biegu/treningu 
biegowym/wydarzeniu powered by, po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w 
niniejszym Regulaminie lub/i na stronie www.datasport.pl lub innych warunków wskazanych przez 
Organizatora.  
Udział w wydarzeniach sportowych, tj. biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by wymaga 
sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział w wydarzeniach sportowych 
biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko 
fizycznych obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności. Udział w 
wydarzeniach sportowych ANNGELLSRUN jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli 
Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego 
udział w każdym z Wydarzeń następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, 
niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo 
wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie 
musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym 
dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne 
uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części. 
 
§V. UCZESTNICTWO  

1. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania 
siły wyższej lub obowiązującego aktu prawnego. W takim przypadku Uczestnikowi prawo do 
przepisania się na inny bieg lub wydarzenie. 

3. W imprezie mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. 
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4. Warunkiem udziału w imprezie jest:  
a. zapisanie się na imprezę na stronie www.datasport.pl, w tym założenie konta i 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
b. wniesienie opłaty (w terminie 24h od momentu zapisu); 
c. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz podpisania 

Oświadczenia Uczestnika przed startem;  
d. akceptacja udziału w imprezie następuje na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą 
polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu 
zgłoszeniowym. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub 
zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach 
promocyjnych Organizatorów. 

7. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w 
następujących formach: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz 
rozpowszechnianie w dowolnej formie,  

▪ udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w 
zakresie jego udziału w imprezie,  

▪ wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
▪ zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,  
▪ publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym,  

▪ zamieszczanie i publikowanie w prasie elektronicznej, na stronach internetowych, plakatach i 
bilbordach,  

▪ emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych (o ile takie są planowane),  
▪ publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów na fanpage oraz 

na stronie www.anngellsrun.pl oraz na dedykowanej stronie wydarzenia/eventu na fb. 
Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 dziale V niniejszego dokumentu odbywa się 
w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231 ze zm.). Zezwolenie jest udzielone przez 
Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu: podczas zapisu on-line na wskazany bieg na 
stronie www.datasport.pl. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli 
wyrażonym w rozumieniu art. 60, 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 11145 ze zm.). Przetwarzanie danych osobowych (Twojego wizerunku) w świetle RODO odbywa 
się przy rejestracji Wydarzenia sportowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 r., s.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s.2), zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne 
z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Organizator ma w pełni uzasadniony 
interes by popularyzować sport, w tym poprzez relacje filmowe i fotograficzne z wydarzeń 
sportowych. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku Uczestnika, w tym podobizny głosu, 
fotografii, imienia i nazwiska) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a zgoda wyrażona może 
być cofnięta w każdej chwili. Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć 

http://www.datasport.pl/
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lub/i filmów z udziałem Uczestnika oraz ich publikację na stronach Organizatora, jego partnerów oraz 
sponsorów (aktualna lista na stronie Organizatora) w celu popularyzacji sportu, w tym samym 
zachęcenia innych osób do brania udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez 
ANNGELLSRUN. Art. 4 pkt 11 rozporządzenia 2016/679 definiuje pojęcie zgody osoby, której dane 
dotyczą i oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, 
której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na 
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.  W definicji z art. 4 pkt 11 wyróżnić można 
następujące kumulatywne relewantne elementy okazania woli (zgody): dobrowolność, konkretność, 
świadomość, jednoznaczność. Zgoda musi być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej 
czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne 
przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która 
ma np.: formę pisemnego, elektronicznego lub ustnego oświadczenia. Jestem jednocześnie świadomy, 
iż zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie maila na adres: 
bartosz.anngellsrun@wp.pl z dopiskiem w temacie „cofnięcie zgody + data wydarzenia” ze 
wskazaniem opublikowanych zdjęć. 
 
8. Uczestnik zobowiązany jest do prawidłowego pokonania przeszkód na całej długości trasy. 
9. Na trasie biegu nie będzie punktów odżywiania i odświeżania. 
10. Trasa biegu oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną. 
11. Organizator nie przewiduje kar w zamian z odstąpienie od pokonania przeszkody. Każda przeszkoda 
wymaga czasu, ale jest do pokonania. 
12. Organizator nie przewiduje pomiaru czasu indywidualnego startujących uczestników. 
13. Organizator zapewnia szatnię damską/męską (namioty)1. 
13a) Organizator zapewnia prysznice polowe udostępnione dla uczestników po zakończeniu biegu1. 
14. Organizator zapewnia depozyt dla uczestników. 
15. Organizator zapewnia medal ukończenia biegu dla każdego uczestnika. 
 
§VI ZASADY ZAPISÓW 
1. Aby zapisać się na bieg należy na portalu www.datasport, wypełnić elektroniczny formularz 
znajdujący się na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz dokonać wpłaty wpisowego na konto: 
Nest Bank 04 2530 0008 2053 1045 8816 0001, w terminie 24h od dokonania zapisu. Tytuł przelewu: 
imię i nazwisko opłata wpisowa Furię Polanicka. 
2. Uczestnik zapisuje się na określoną falę. 
2a. Opłata startowa wynosi 70 zł. 
2b. Nie ma możliwości zapisania się/zapłaty za bieg w dniu eventu tj. 04.09.2021 r. 

 
1 Jeśli aktualny stan prawny na moment organizacji eventu będzie wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia w licznie uczestników 
lub/i dodatkowe obostrzenia to wprowadzamy następujące rozwiązanie organizacyjne w formule Furia  
- event sportowy np. na 500 uczestników z podziałem na trzy osobne odrębne imprezy sportowe po 150 uczestników plus 
dodatkowa fala na 50 uczestników (150+150+150+50); 
- podział uczestników w każdej fali na 75 uczestników (I fala 75, II fala 75 = 150, czyli jedna impreza sportowa); 
-  godzinowa przerwa pomiędzy każdą z imprez sportowych; 
-  zachowanie zalecanych odstępów w przestrzeni publicznej; 
-  zapewnienie możliwości dezynfekcji rąk; 
-  brak miasteczka festiwalowego; 
-  brak szatni/przebieralni/pryszniców;  
-  brak strefy gastronomicznej; 
-  brak/lub ograniczone biuro zawodów (brak podpisywania dokumentów przez uczestników, proces elektroniczny); 
- ograniczenie do minimum przebywania uczestników biegu na terenie imprezy sportowej. 
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3. Każda fala liczy po +/- 40 uczestników. 
4.Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do dnia 10.07.2021 r. 
5. Możliwe są zmiany w zapisach (przepisanie, zmiana godziny startu - jeżeli są jeszcze wolne miejsca 
w danej fali, zmiana danych), wtedy należy zalogować się na stronie www.datasport.pl i wejść w 
zakładkę: edycja danych. 
6.Opłata startowa nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem §V pkt. 2 
7. W ciągu 14 dni od opłacenia startu, uczestnik (konsument) może odstąpić od umowy. W tym celu 
należy wysłać oświadczenie na adres e-mail: alpha_team@wp.pl  wraz z podaniem numeru rachunku 
bankowego. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni. 
8.Za działania związane z obsługą zapisów oraz przygotowaniem medali dla zawodników 
odpowiedzialny jest podmiot Alpha Team Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  
 
VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU 
1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są 
łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, 
jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, 
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie 
powyższych terminów prawo to wygasa.  

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Operatora i Organizatora, o 
swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
bartosz.anngellsrun@wp.pl przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o 
wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, z której 
został dokonany zakup.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia 
zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym 
zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych 
ze zwrotem.  

4. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem biegu, na który dokonano zapisu, 
Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w biegu. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany 
dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z biegu jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji 
o rezygnacji na adres: bartosz.anngellsrun@wp.pl. 

5. W przypadku, gdy rezygnacja z biegu, o której mowa w ust. 4 powyżej, dokonywana jest po 
upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności.  
 
§VI. BEZPIECZEŃSTWO 
1.Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie 
biegu.  
1a) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy biegowej. 
1b) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników na czas trwania imprezy biegowej.  
2. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. 
2a. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także 
drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom 
kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje 
wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną 
odpowiedzialność.  

mailto:alpha_team@wp.pl
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3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników, 
którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub 
opieki w innym zakresie.  
4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub 
butach z kolcami.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w 
stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym 
bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą 
zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i 
partnerów wydarzenia. 
6. Organizator zachęca uczestników do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia od NNW. 
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poddania się pomiarowi temperatury przy wejściu na teren 
imprezy oraz zdezynfekowania rąk. 
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa na terenie imprezy przed startem w biegu 
oraz po jego zakończeniu. 
9. Na terenie imprezy mogą przebywać wyłącznie uczestnicy biegu oraz jego obsługa.  
 
§VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu.  
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.  
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże 
ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w 
biegu.  
 
§VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania. 
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 
5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
 
§IX. OBOWIĄZUJĄCE FALE W DNIU EVENTU 

1 fala 8:00  
2 fala 8:20  
3 fala 8:40 
4 fala 9:00 
5 fala 9:20 
6 fala 9:40 
7 fala 10:00 
8 fala 10:30 
9 fala 11:00  
10 fala 11:30  
11 fala 12:00  
12 fala 12:30  
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