REGULAMIN
IV Bieg Pamięci Wola 1944 – on line
1-8.08.2020 r.

I. CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci cywilnych ofiar rzezi Woli, dokonanej przez niemieckich okupantów podczas
Powstania Warszawskiego w 1944 r.
2. Popularyzacja aktywności ruchowej.
3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integrowanie lokalnej społeczności poprzez sport.

II. ORGANIZATOR
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Uczestnictwo w inicjatywie „IV Bieg Pamięci Wola 1944 – on line” będzie możliwe od godz. 17.00
dnia 1 sierpnia 2020 do godz. 23.59 dnia 8 sierpnia 2020 r.
2. Trasa: dowolne miejsce na świecie.
IV. NA CZYM TO POLEGA
Każdy ma do pokonania dystans minimum 1944 metrów, który można pokonać w dowolnym miejscu
na świecie, również z użyciem sprzętów stacjonarnych (bieżnia, orbitrek, itp.). IV Bieg Pamięci
nie jest imprezą masową. Każdy z uczestników biega indywidualnie i dostosowuje trasę oraz warunki
jej pokonania biorąc pod uwagę okoliczności, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
Dołącz do naszej sportowej inicjatywy i pokonaj minimalny wyznaczony dystans w dowolnym czasie.
Przyślij nam zapis z aplikacji służącej do pomiaru dystansu, potwierdzający przebyty dystans
w wyznaczonym terminie. Otrzymasz drogą elektroniczną okolicznościowy dyplom.
V. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
2. W imprezie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć
udział w biegach tylko pod opieką lub za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
4. W biegu mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej, które są w stanie
pokonać dystans minimum 1944 m.
5. Informację o uczestnictwie należy: zamieścić na profilu Miejska Wola na Facebooku
w komentarzu pod specjalnym postem lub opublikować na własnym profilu. W obu przypadkach
należy oznaczyć profil @MiejskaWola i dodać oznaczenie #IVBiegPamięciWola1944.
VI. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, Plac Bankowy 1/3, 00-950
Warszawa.
2. Umieszczenie komentarza pod specjalnym postem o IV Biegu Pamięci jest wyraźnym działaniem
potwierdzającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Szczegółowe informacje
o zasadach ochrony prywatności dla profilu Miejska Wola znajdują
się pod linkiem: https://www.facebook.com/pg/MiejskaWola/about/?ref=page_internal
VII. NAGRODY I KLASYFIKACJA
W imprezie nie ma nagród ani klasyfikacji. Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy dyplom
w formacie pdf.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w biegu jest bezpłatny.
2. Uczestnik sam podejmuje decyzję o przebiegu trasy jaką chce pokonać.
3. Trasa powinna być dostosowana do możliwości fizycznych uczestnika.

4. Każdy z uczestników bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Każdy uczestnik powinien wybrać miejsce biegu, biorąc pod uwagę swoje bezpieczeństwo,
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia ani opieki medycznej.
6. Każdy uczestnik powinien zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn
oraz do przełożenia terminu imprezy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.
10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury
osobistej i dbałości o porządek podczas trwania biegu.
11. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
12. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
13.Organizator dopuszcza start uczestników wraz ze zwierzętami (pies), zwierzę musi być na
smyczy i mieć założony kaganiec.

