
REGULAMIN Wirtualnego Ruchu Charytatywnego 
Wiktoria! Zwyciężymy! – edycja I 

 
I. ORGANIZATOR 

Fundacja Klub KONTRA 
plac Sikorskiego 1, 41-902 Bytom 
KRS: 0000402990 REGON: 242786450 NIP: 626-300-68-36 
wiktoria@klubkontra.pl, http://klubkontra.pl/wiktoria  

II. CELE 
Celami Wirtualnego Ruchu Charytatywnego Wiktoria! Zwyciężymy! (dalej WRC) są: 

1. zebranie funduszy na protezę i rehabilitację dla jednej z wolontariuszek fundacji Wiktorii, 

2. promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 

3. upowszechnienie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. WRC odbędzie się w dniach od 13.11.2020 do 15.11.2020 . 

2. WRC ma charakter wirtualny co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, dystans (1 km, 5 
km lub 10 km) i czas aktywności, przy uwzględnieniu terminu w którym ruch się odbywa. 

3. Uczestnicy zobowiązują się przebyć symboliczny dystans wg własnych możliwości i upodobań. Dystans 
można przebyć wybierając spośród aktywności: bieg, nordic-walking, rower, rolki, dyskorolka, 
hulajnoga, spacer bądź innej wybranej przez siebie aktywności napędzanej siłą własnych mięśni.  

4. Zachęcamy do pokonania wybranego dystansu zrobienie zdjęcia i wstawienie w swoich mediach 
społecznościowych z hasztagiem #wiktoriazwyciezymy. Najciekawsze zdjęcia, wybrane przez jury 
powołane przez Organizatora, mogą zostać nagrodzone upominkami. 

5. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiarów za 
pomocą swoich urządzeń/aplikacji. 

6. Po ukończeniu ruchu biorący udział w akcji proszony jest o przesłanie do organizatora screenów 
dokonanych pomiarów i przebytej trasy. Zachęcamy również do zamieszczania screenów na swoich 
profilach w social-mediach z hasztagiem #wiktoriazwyciezymy. 

7. W edycji wirtualnej ruchu charytatywnego nie jest prowadzona żadna klasyfikacja a co za tym idzie nie 
są przyznawane żadne nagrody, puchary za zajmowane miejsca. 

8. Organizator nie odpowiada za niemożność wystartowania w lasach, parkach i terenach zielonych z 
powodu zamknięcia ich przez instytucje publiczne. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych obostrzeń sanitarnych. 
 

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w WRC jest dokonanie rejestracji elektronicznej do akcji (formularz dostępny 
na stronie http://klubkontra.pl/wiktoria/). Dokonanie rejestracji, o której mowa, jest jednoznaczne z 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do której 
istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania 
każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki 
niniejszego Regulaminu. 

3. Nie ma limitu osób startujących w WRC. 

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 12 listopada 2020 roku do godziny 24:00. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłoszeń. 

6. Dostępne są trzy pakiety startowe: 
1) Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma pakiet startowy, na który składa się wygenerowany numer 

startowy do samodzielnego wydrukowania. 
2) Każdy zarejestrowany uczestnik, który dokona dowolnej wpłaty oraz prześle potwierdzenie przebycia 

trasy, otrzyma pamiątkowy dyplom do samodzielnego wydrukowania. 
3) 100 osób, które dokona najwyższych wpłat (powyżej 10 zł) otrzyma dyplom oraz pamiątkowy medal. 

W sytuacji, kiedy deklarowane wpłaty są takie same, liczy się kolejność zgłoszenia. 
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V. UCZESTNICTWO 

1. Prawo uczestnictwa ma każda osoba która się zarejestrowała. 

2. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za zgodą i wiedzą opiekunów. 

3. Rejestrując się Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator 
nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w 
imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

VI. OPŁATY 

1. Opłata startowa jest dobrowolna i jest przeznaczona na cel WRC. 

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, niezależnie od potwierdzenia przesłania trasy. 

3. Opłat można dokonywać w dowolnym momencie za pomocą tradycyjnego przelewu internetowego na 
konto Fundacji BGŻ BNP Paribas: 61 2030 0045 1110 0000 0398 4640 
Dane odbiorcy: Fundacja Klub KONTRA, plac Sikorskiego 1, 41-902 Bytom 
W tytule prosimy o wpisanie: Darowizna - Wiktoria! - [imię i nazwisko] 

4. Ponieważ zbieranie funduszy odbywa się wyłącznie poprzez wpłaty na konto (nie będą zbierane 
fundusze np. do puszek czy skarbon), WRC nie podlega obowiązkowi zgłoszenia jako zbiórka 
publiczna. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. WRC nie ma charakteru masowego. Każda aktywność Uczestnika ma charakter aktywności 
indywidualnej. 

2. WRC mogą odbywać się na terenie Polski lub za granicą, lecz wysyłka medalu w cenie pakietu możliwa 
jest tylko na terenie Polski – w razie wysyłki za granicę koszt wysyłki ustalany będzie indywidualnie. 

3. Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy oraz czasu jej realizacji. 

VIII. VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników WRC będą przetwarzane w celach przeprowadzenia WRC. 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klub KONTRA, plac Sikorskiego 1, 41-902 Bytom 

3. Dane osobowe uczestników akcji będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami 
określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 
ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit. g 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, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w 
szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; publikacji imienia, 
nazwiska, kategorii, dystansu, klubu, miasta, oznaczenia najwyższej wpłaty oraz oznaczenia akcetpacji 
przebycia trasy na stronie wydarzenia; przygotowania numerów startowych; przygotowania i wysyłki 
pakietów startowych i medali. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w WRC. Przez przekazanie do 
organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala 
na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika 
informacji dotyczących WRC, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 
kierując korespondencję na adres Fundacji.  

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Fundację i zawarte w formularzu 
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i nie będą ujawniane osobom trzecim.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. 
Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, 
pendrive, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak 
również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.  


