
EKOKIDS   
 

 
1. Cele: 

 
- zalesienie lasów na ternie Wrocławia 
- upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu 
- promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i 

młodzieży  
 

2. Organizator 
 
 Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie, Fundacja WROACTIV  

 
 

3. Termin i miejsce: 
 26.06.2022 
 Las Rędziński we Wrocławiu  

 
      Opłata startowa wynosi 10 zł 
 

Zgłoszenia i opłaty odbywać się będą przez formularz zgłoszeniowy  

na stronie internetowej:  
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6903 

lub płatne bezpośrednio na konto Fundacji WROACTIV:  

97 2490 0005 0000 4530 1549 0594 

(wg wzoru: nazwisko, imię, rok urodzenia, bieg dziecięcy). 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

Zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą widoczne w panelu 
zgłoszonych zawodników 

 
(istnieje możliwość zgłoszenia dziecka/dzieci  poprzez 
„zgłoszenie grup i dzieci” dostępne w panelu zgłoszeń). 
 
 



Termin zgłaszania elektronicznego uczestników upływa 22.06.2022 
lub do wyczerpania limitu miejsc (200 osób) w dniu zawodów 
dostępnych będzie 10 miejsc.  
 

 

 

4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania jest uzależniony od 
wieku uczestników. 
 

5. Bieg dla dzieci rozgrywane będą wg harmonogramu: (obowiązuje 
system krokowy, godziny startu podane orientacyjnie): 
 godz. 13.30 -  roczniki 2018 – dystans 100m 
 godz. 13.45 -  roczniki 2017 – dystans 100m 
 godz. 14.00 -  roczniki 2016 – dystans 150m 
 godz. 14.15 -  roczniki 2014-2015 – dystans 200m 
 godz. 14.30 -  roczniki 2012-2013 – dystans 300m 
 godz. 14.45 -  roczniki 2010-2011 – dystans 400m 

 
Zbiórka dzieci przed startem koło dmuchanej bramy 

 
W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 
osoby, uczestnicy zostaną przeniesieni do kategorii wyższej lub 
niższej. O przeniesieniu decyduje Organizator.  
 
Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzona 
klasyfikacja.   
 

 

6. Każdy uczestnik zapisany elektronicznie otrzyma imienny numer 
startowy.   
 

7. Zawodnicy na mecie otrzymają medal oraz upominki.  
 

8. W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas 
biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa 
(w biurze zawodów należy podpisać oświadczenie o zdolności 
dziecka do udziału w biegu). Numery startowe będą do odbioru w 
dniu 26 czerwca 2022 roku  w Biurze Zawodów (czynne od godz. 
8.00 – 13.00)  na polanie Lasu Rędzińskiego.  

 



9. Przy linii mety będzie wydzielona strefa dla zawodników, do której 
rodzice i kibice nie mają wstępu. 

 

10. Nie jest możliwy bieg wraz z dzieckiem. Dzieci biegną same we 
wszystkich kategoriach wiekowych.  

 
11. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za 

dziecko. 
 
12. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest 

równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze 
zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 

 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym 

z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania 
imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych 
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w 
biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich 
wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych 
oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 
modyfikowania. 
 

14. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym 
prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 
uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na 
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: 
telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby 
reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na 
możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem 
imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że 
Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w 
niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji 
na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu 
reklamy i promocji  Sowiego Biegu.  
 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w 
Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 



Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na 
stronie.  W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 

16.  Ze względów bezpieczeństwa w biegach zabroniony jest udział osób 
poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz 
biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów 
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników 

 
 
Dodatkowe informacje:  kontakt@wroactiv.pl 

Tel. 537 663 498  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 RODO, Fundacja WROACTIV informuje, iż: 

1. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, 
rok urodzenia, adres zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane 
wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu i promocji tej imprezy 
przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda 
uczestnika, wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą 
informacją; 
 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja WROACTIV we 
Wrocławiu, pl. Legionów 17/7, 50-047 Wrocław;    
 

3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnikowi biegu 
przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w 
każdym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 
organizacji biegu lub przez okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;  
 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa; 
 

5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w  biegu pn. 
EKOKIDS.    

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu 
w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej 
organizacji Wydarzenia, w szczególności firmie ubezpieczeniowej, 
prowadzącej zapisy, pomiar i opracowanie wyników wydarzenia. 
 
 


