REGULAMIN WROCWALK MARATHON 2021
I. CEL
1. Promocja miasta Wrocławia.
2. Atrakcyjna forma spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców Wrocławia oraz turystów.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem WrocWalk Marathon 2021 jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław,
51 -612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl lub biurowwm@mcs.wroc.pl,
strona internetowa: www.wrocwalkmarathon.pl przy udziale Partnerów.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. WrocWalk Marathon 2021 wraz z atrakcjami dodatkowymi odbędzie się 11 listopada 2021 r., w godzinach
od 10.00 do 20.00, na terenie Wrocławia i będzie prowadził przez wybrane miejsca i zabytki miasta.
2. Na każdej z tras WrocWalk Marathon 2021 w Punktach Informacyjnych, uczestnicy będą mogli uzyskać
stempel na mapce lub odznaczyć odwiedzony punkt w aplikacji:
a. Trasa Sportowa w godzinach od 10.00 do 16.00,
b. Trasa Rodzinna w godzinach od 11.00 do 17.00,
c. Trasa Muzea i Świątynie w godzinach od 11.00 do 18.00.
3. Uczestnicy, którzy ukończą spacer w godzinach otwarcia punktów danej trasy oraz zbiorą wszystkie stemple
na wybranej przez siebie trasie (lub trasach) lub odznaczą odwiedzone punkty w aplikacji Mobill
(https://mobill.pl/) otrzymają pamiątkowy medal. Medale wręczane będą 11.11.2021 r. w godz. od 11.00
do 20.00 na mecie WrocWalk Marathon 2021 w Rynku. (W przypadku korzystania jedynie z aplikacji,
uczestnicy na mecie będą proszeni o podanie niezbędnych danych celem weryfikacji dokonania przez nich
opłaty za udział w WrocWalk Marathon 2021).
4. WrocWalk Marathon 2021 towarzyszyć będą także inscenizacje oraz wystawy historyczne.
IV. UCZESTNICTWO
1. We WrocWalk Marathon 2021 może wziąć udział każdy bez względu na wiek i płeć.
2. Udział we WrocWalk Marathon 2021 jest płatny. Koszt opłaty za jednego uczestnika za jedną trasę wynosi
20,00 zł (dwadzieścia złotych).
3. Uczestnik będzie miał do wyboru trzy trasy:
a. 1 trasa: Trasa Sportowa,
b. 2 trasa: Wrocławskie Muzea i Świątynie,
c. 3 trasa: Trasa Rodzinna.
4. Uczestnik może wziąć udział w spacerze na więcej niż jednej Trasie, każda Trasa wymaga odrębnej opłaty
oraz wypełnienia odrębnego zgłoszenia. Spacer może mieć formę indywidualną lub grupową, przy czym
zgłoszenia udziału zawsze dokonuje pełnoletni lider grupy.
5. Zapisy będą przyjmowane od osób indywidualnych za pośrednictwem internetowego formularza
zgłoszeniowego. Link do formularza zapisów znajduje się na stronie: www.wrocwalkmarathon.pl
6. Zgłoszeni
uczestnicy
będą
mogli
odebrać
pakiet
startowy
w
Sekretariacie
WrocWalk Marathon 2021 znajdującym się w Barze Barbara przy ul. Świdnickiej 8B we Wrocławiu w
terminach od 6 do 10 listopada 2021 r. w godz. 10:00 – 18:00 oraz 11 listopada 2021 r. w godz. 9:00 –
15:00.
7. Pakiety nieodebrane w wyżej wymienionym terminie pozostają do dyspozycji organizatora.
8. Jeśli w drużynie będą zgłoszone osoby niepełnoletnie, to wymagany jest udział co najmniej jednego
pełnoletniego opiekuna.
9. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia drużyny do udziału we WrocWalk Marathon2021 zobowiązani są do
zebrania od rodziców/opiekunów prawnych dzieci i/lub pełnoletnich uczestników wchodzących w skład
swojej drużyny WrocWalk Marathon2021:
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a. informacji dotyczącej publikacji ich wizerunku (załącznik nr 2),
b. informacji dotyczącej przesyłania na wskazany adres email informacji na temat kolejnych edycji
WrocWalk Marathon 2021 oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław (załącznik nr 2),
c. Oświadczeń w sprawie Covid (załącznik nr 3).
10.Obowiązkiem uczestnika podczas weryfikacji jest:
a. przedłożenie w Sekretariacie WrocWalk Marathon 2021 potwierdzenia zgłoszenia w postaci kodu
QR, który należy pobrać ze swojego profilu w portalu Datasport,
b. w przypadku braku kodu QR posiadanie dowodu osobistego lub paszportu do weryfikacji tożsamości
oraz podpisanie załącznika nr 1 niniejszego regulaminu.
11.Punkty Informacyjne będą obsługiwać uczestników 11.11.2021 r.: Trasa Sportowa od 10.00 do 16.00, Trasa
Rodzinna od 11.00 do 17.00, Trasa Muzea i Świątynie od 11.00 do 18.00
12.Kolejność i trasa przejścia do poszczególnych, wyznaczonych na mapie miejsc, jest dowolna dla każdego
uczestnika. We wskazanych na mapie miejscach uczestnik ma za zadanie odszukać Punkt Informacyjny
i uzyskać stempel potwierdzający jego obecność lub uzyskać potwierdzenie w formie elektronicznej – za
pomocą aplikacji Mobill. Mapę z zaznaczonymi Punktami Informacyjnymi otrzyma każdy uczestnik przy
weryfikacji. Wzór będzie dostępny na stronie www.mcs.wroc.pl oraz www.wrocwalkmarathon.pl.
13. Punkty Informacyjne będą usytuowane w miejscach zaznaczonych na rewersach każdej z map.
14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
15. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest niewłaściwe zachowanie na trasie - zaśmiecanie punktów,
wyrządzanie szkód, kradzieże, itp. Podczas wydarzenia nie wolno wyrażać obraźliwych haseł ani poglądów
religijnych czy politycznych.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

V. ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału we WrocWalk Marathon 2021 jest zgłoszenie w formie elektronicznej poprzez
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
umieszczonego
na
stronie
internetowej
www.wrocwalkmarathon.pl przed wyczerpaniem limitu 1400 miejsc.
Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez uczestnika dwóch czynności w kolejności:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.wrocwalkmarathon.pl
z zaznaczeniem wybranej trasy/tras,
b. dokonanie opłaty za pakiet startowy za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych w panelu
zgłoszeń internetowych. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Data wykonania ostatniej
z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia.
Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie udziału we WrocWalk Marathon 2021 stanowi potwierdzenie zapoznania się uczestników
z niniejszym regulaminem oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. Szczegółowe zakresy wymaganych
zgód zawarte są w załączniku nr 1.
Imię i nazwisko oraz nazwa drużyny pojawią się na liście uczestników po zaksięgowaniu wpłaty.
Warunkiem pozytywnej weryfikacji i otrzymania mapy i karty uczestnika jest:
a. osobiste stawiennictwo w godzinach otwarcia Sekretariatu WrocWalk Marathon 2021 i przedłożenie
potwierdzenia zgłoszenia w postaci kodu QR, a w razie jego braku posiadanie dokumentu tożsamości
ze zdjęciem,
b. stawiennictwo upoważnionej osoby, która zobowiązana jest do przedstawienia potwierdzenia
zgłoszenia uczestnika/ uczestników w postaci kodu QR.

VI. KLASYFIKACJA
1. WrocWalk Marathon 2021 to rekreacyjne wydarzenie spacerowe bez elementu rywalizacji.
2. We WrocWalk Marathon 2021 nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.
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VII. FINANSOWANIE
1. Koszty udziału we WrocWalk Marathon 2021 pokrywają uczestnicy imprezy, Gmina Wrocław oraz
Partnerzy.
2. W ramach opłaty każdy zweryfikowany w Sekretariacie uczestnik spaceru otrzymuje: mapkę z kartą
uczestnika oraz ewentualne upominki.
VIII. UBEZPIECZENIE
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników WrocWalk Marathon 2021 od następstw nieszczęśliwych
wypadków – uczestnikom poleca się ubezpieczenie się we własnym zakresie.
2. Uczestnik potwierdza, że bierze udział we WrocWalk Marathon 2021
wyłącznie na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział 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.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz odwołania WrocWalk Marathon 2021 ze
względu na wystąpienie lub prognozę wystąpienia Siły Wyższej.
2. Integralną częścią regulaminu są załączniki nr 1 i 3.
3. Szczegółowe informacje o WrocWalk Marathon 2021 zamieszczone będą na stronach internetowych
www.wroclawwalkmaraton.pl oraz www.mcs.wroc.pl w zakładce WrocWalk Marathon 2021, a także będzie
można je otrzymać mailowo bądź telefonicznie: Katarzyna Jarosz – Strubbe, tel.: 571 351 020;
biurowwm@mcs.wroc.pl lub biuro@wroclawmaraton.pl.
4. Organizator oświadcza, że obsługa WrocWalk Marathon 2021 została przeszkolona z zakresu zachowania
zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.
5. Organizator oświadcza, że Punkty informacyjne, gdzie zdobywane są stemple, wyposażone będą w środki
dezynfekcyjne dla uczestników.
Dyrektor
Młodzieżowego Centrum Sportu
Wojciech Gęstwa
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Załącznik nr 1 do Regulaminu WrocWalk Marathon 2021
OŚWIADCZENIE
Działając we własnym imieniu, Ja niżej podpisana/-y:
(Imię i Nazwisko)

spełniając
warunki
dotyczące
dokonywania
zgłoszeń
oraz
uczestnictwa
w
imprezie
sportowej
pt. „WrocWalk Marathon 2021”, określone w Rozdziale IV i V Regulaminu tej imprezy, składam następujące oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem WrocWalk Marathon 2021 i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
b. Oświadczam, że biorę udział we WrocWalk Marathon 2021 na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym
ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział 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.
c. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, w okresie ostatnich 12 dni przed datą podpisania niniejszego
oświadczenia:
a. nie byłam (em) / nie jestem osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2,
b. nie miałam (em) kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2,
c. nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
d. nie występują u mnie objawy infekcji w szczególności: podwyższona temperatura, kaszel, problemy z oddychaniem.
d. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inną dopuszczalną formą zakrywającą usta i nos oraz
do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków/pomieszczeń/Punktów Informacyjnych, w których odbywać się będzie
stemplowanie mapki.
e. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału we WrocWalk Marathon 2021 wystąpią u mnie objawy
zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne
i epidemiologiczne, a także Organizatora na adres mailowy: biurowwm@mcs.wroc.pl oraz podjąć niezbędne kroki
wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
f. Oświadczam, że w związku ze zgłoszeniem drużyny do udziału we WrocWalk Marathon2021 zobowiązuję się do
zebrania od rodziców/opiekunów prawnych dzieci i/lub pełnoletnich uczestników wchodzących w skład mojej drużyny
WrocWalk Marathon2021:
a. informacji dotyczącej publikacji ich wizerunku (załącznik nr 2)
b. informacji dotyczącej przesyłania na wskazany adres email informacji na temat kolejnych edycji WrocWalk
Marathon 2021 oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum
Sportu Wrocław (załącznik nr 2)
c. Oświadczeń w sprawie Covid (załącznik nr 3)
Jednocześnie:
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie na wskazany adres email informacji na temat kolejnych edycji
WrocWalk Marathon 2021 oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Młodzieżowe
Centrum Sportu Wrocław.
2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* Organizatorowi na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas
WrocWalk Marathon 2021 na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społeczniościowych Facebook
i Instagram.
Uwaga: w sytuacji gdy uczestnik WrocWalk Marathon2021 nie wyrazi zgody na publikację jego wizerunku,
zobowiązany będzie umieścić na przedniej części okrycia wierzchniego (w widocznym miejscu), otrzymany w pakiecie
startowym znacznik, umożliwiający Organizatorowi dochowanie należytej staranności podczas weryfikacji
publikowanych zdjęć.
Każdy uczestnik WrocWalk Marathon2021 ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
(Podpis)

(Miejscowość)

(DD/MM/RRRR)

* niewłaściwe skreśl
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I. Klauzula dla Uczestnika:
KLAUZULA INFORMACYJNA
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(zwanego dalej RODO):
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) podanych przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym do WrocWalk
Marathon 2021 jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51612 Wrocław.
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako
Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail iod@mcs.wroc.pl
lub sekretariat@mcs.wroc.pl
3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; zawarcie umowy i wypełnienie jej warunków, wykonywanie
rozliczeń finansowych,) związanej z uczestnictwem we WrocWalk Marathon 2021,
b) w związku z wyrażoną zgodą* na przesyłanie na wskazany adres email informacji na temat kolejnych edycji
WrocWalk Marathon 2021 oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Młodzieżowe
Centrum Sportu Wrocław (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO prowadzenie działań promocyjnych),
c) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust.2 lit. i) RODO),
d) w związku z wyrażoną zgodą* na publikację wizerunku utrwalonego podczas WrocWalk Marathon 2021 na stronie
internetowej Organizatora oraz na portalach społeczniościowych Facebook i Instagram (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
*W przypadku wyrażenia zgody uczestnik WrocWalk Marathon2021 ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:
1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,
5. innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom świadczącym usługi
internetowe (np. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook i Instagram na niepodlegających zmianie
zasadach
dotyczących
danych
określonych
przez
Facebook
dostępnych
pod
adresem
https://www.facebook.com/about/privacy).Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, tj. czasie
niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z
wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy.
6. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook
i Instagram. Serwisy mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednocześnie wskazujemy, iż serwisy deklarują, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone
przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień
ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875.
7. Ma Pan/Pani i prawo wycofania swojej zgody, dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia danych oraz ich usunięcia(jedynie co do danych, do których została wyrażona zgoda na
ich przetwarzanie), przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
8. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO
za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail. iod@mcs.wroc.pl
9. Ma Pana/Pani prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie
Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w WrocWalk Marathon 2021. W przypadku jeśli
wyraził/a Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji na temat kolejnych edycji WrocWalk Marathon 2021 oraz na
utrwalanie wizerunku dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody.
11. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/Pani oraz ADO może Pan/i uzyskać
na stronie BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO.
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI
…………………………………………………………………
(podpis)
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II. Klauzula dla osoby upoważnionej do odbioru za uczestnika WrocWalk Marathon 2021 pakietu startowego:
KLAUZULA INFORMACYJNA
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(zwanego dalej RODO):
1.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata
jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail
iod@mcs.wroc.pl lub sekretariat@mcs.wroc.pl.
3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o udzielone upoważnienie (art. 95 kodeksu
cywilnego) do odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika WrocWalk Marathon 2021.
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków
uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych
Organizatora przedmiotowej imprezy.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania.
7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO
za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail. iod@mcs.wroc.pl.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie
Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem wydania pakietu startowego w imieniu uczestnika
WrocWalk Marathon 2021. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika WrocWalk Marathon 2021.
10. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać
na stronie BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO.
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI
…………………………………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu WrocWalk Marathon 2021
Do wydrukowania dla zgłaszających drużynę
i złożenia w Sekretariacie
WrocWalk Marathon 2021

……………………………………….……………
(miejscowość, data)
…………………………………….…………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika/opiekuna prawnego dziecka)

ZGODY
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku mojego/mojego dziecka utrwalonego podczas WrocWalk
Marathon 2021 na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie na wskazany adres email informacji na temat kolejnych edycji
WrocWalk Marathon 2021 oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum
Sportu Wrocław.

Zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 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)
Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………….…………………………………………….
(podpis uczestnika/opiekuna prawnego dziecka)

* niewłaściwe skreśl
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Załącznik nr 3 do Regulaminu WrocWalk Marathon 2021
Do wydrukowania dla zgłaszających drużynę
i złożenia w Sekretariacie
WrocWalk Marathon 2021
……………………………………….……………
(miejscowość, data)
…………………………………….…………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika)
OŚWIADCZENIE
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2 oraz w oparciu o ustawę z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:
1.

2.
3.

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, w okresie ostatnich 12 dni przed datą podpisania niniejszego
oświadczenia:
a. nie byłam (em) / nie jestem osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2,
b. nie miałam (em) kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2,
c. nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
d. nie występują u mnie objawy infekcji w szczególności: podwyższona temperatura, kaszel, problemy z oddychaniem.
Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inną dopuszczalną formą zakrywającą usta i nos oraz
do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków/pomieszczeń/Punktów Informacyjnych, w których odbywać się będzie
stemplowanie mapki.
W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału we WrocWalk Marathon 2021 wystąpią u mnie objawy
zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne
i epidemiologiczne, a także Organizatora na adres mailowy: biurowwm@mcs.wroc.pl oraz podjąć niezbędne kroki
wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.

…………………………………….…………………………………………….
(podpis uczestnika/opiekuna prawnego dziecka)
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