
 
Eco Run – zawody wirtualne     

 

 
 

1. CEL IMPREZY: 
 
 zalesienie lasów na ternie Wrocławia 
 popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji; 
 promowanie zdrowego stylu życia; 
 krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności; 
 integracja środowiska biegowego; 
 rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup 

wiekowych i zawodowych  
 

2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie, Fundacja WROACTIV  
 

3. TERMIN I MIEJSCE: 
 15.06. - 15.07.2022 
 Bieg ma charakter indywidualny. Uczestnik jest zobowiązany do pokonania w powyższym 

terminie w godz. od 00:01 do 23:59 dystansu 5 lub 10 km w dowolnym miejscu w Polsce lub 
za granicą.  Brak limitu czasu w zawodach.  

 
 
 

4 ZGŁOSZENIA I OPŁATY:  
       

elektroniczne do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/stats.php?zawody=6935  do dnia 15 lipca   2022  
  
W zgłoszeniu zawodnik wybiera rozmiar koszulki.  
 
Zgłoszenie będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty. 

 
 Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na  konto (np. zgłoszenia zbiorowe z listą w formacie xlsx)  na 

konto: Fundacja WROACTIV:  97 2490 0005 0000 4530 1549 0594 oraz otrzymania faktury 
  
 

Udział w biegu  
 

      
  cegiełka  z koszulką  z medalem PREMIUM  
do 
15.07 40 60 62 82  

 
 

Cegiełka nie podlega zwrotowi – środki zostaną przekazane działania ekologiczne i działania promocyjne, 
które pozwolą dotrzeć do jak największej liczny osób, a tym samym… zwiększyć świadomość 
każdego z nas! 
 
 
6. UCZESTNICTWO: 
 w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia 15.06.2022, 
 osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego podpisaną w Biurze Zawodów    

w obecności pracownika biura, 
 warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia do braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych, 
 zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność 

 



7.  NAGRODY: 
 Każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom w formie elektronicznej oraz wirtualny medal do 
pobrania (medal odlewany oraz koszulka dla zadeklarowanych osób)  

 
8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
 Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Zwracamy 

uwagą na zachowanie zasad fair play, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Trasę pokonujemy   
samodzielnie  (niedopuszczalne jest pokonanie dystansu na rolkach, rowerze lub inny sposób 
niż własne nogi).  

 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 
Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych imprezy. 

 Zamówione medale odlewane oraz koszulki  będą wysyłane (kurier lub paczkomat)  w terminie 
14 dni roboczych od zakończenia biegu. W przypadku braku lub źle podanego adresu w panelu 
zgłoszeń zawodnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi uzupełnionych danych w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia biegu. Po tym terminie medal przechodzi na 
własność Organizatora. 
 

 
 
 

 
 
Kontakt: kontakt@wroactiv.pl 
 
tel. 537 663 498 Wrocław, 
maj   2022  

 
 
 



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. Eco Run.   

 
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. 

 
 
 

 
 

  
 

 
 


