
WEEKENDOWE SPOTKANIA BIEGOWEWarszawa
7.12.2019 / Katowice 14.12.2019

Regulamin

§ 1 Organizator
 SportQuality Artur Kozłowski

§ 2 Uczestnictwo
 Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się pod adresem 

www.planbieganie.pl, zaakceptować regulamin oraz uiścić za pomocą płatności 
elektronicznych opłatę za uczestnictwo.

 Liczba osób uczestniczących w Weekendowych Spotkaniach Biegowych jest 
ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 Uczestnik dostanie informację zwrotną na podany adres email o uczestnictwie.
 Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu.
 Koszty przejazdu, noclegów, wyżywienia pokrywa Uczestnik we własnym zakresie.
 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa na 14 dni przed datą rozpoczęcia 

spotkania – w takim przypadku może otrzymać zwrot wpłaconej opłaty za 
uczestnictwo.

 Uczestnik ma prawo przenieść prawo do udziału w Weekendowym Spotkaniu 
Biegowym na inną osobą jedynie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem 
wydarzenia.

§ 3 Warunki uczestnictwa 
 Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić konferencję 

na jak najwyższym poziomie organizacyjnym, zgodnie z warunkami 
przedstawionymi na stronie www.planbieganie.pl

 Organizator ustala wstępny plan konferencji, który może ulec niewielkim zmianom.
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku losowych

zdarzeń, jednak w takim przypadku zwraca uczestnikom pełną kwotę, którą wpłacić 
w ramach opłaty za uczestnictwo.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które 
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione.

§ 4 Odpowiedzialność Uczestnika 
 Uczestnik zobowiązuje stosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak 

również do stosowania się w trakcie Weekendowych Spotkań Biegowych do zasad 
bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń Organizatora w tym zakresie.

§ 5 Ochrona danych osobowych
 Każdy uczestnik biorący udział w Weekendowych Spotkaniach Biegowych 

organizowanych przez SportQuality Artur Kozłowski wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, w celach związanych z 
udziałem w ww. wydarzeniem, jak również w celach promocyjnych w tym 
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dokumentujących bieg. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 
udziału w wydarzeniu. 

 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą 
zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych, jak również w innych
mediach. 

 Administratorem danych osobowych jest Organizator wydarzenia.
 Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, 
każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym 
udział w wydarzeniu, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 Dane osobowe będą przetwarzane do czasu żądania usunięcia lub przeniesienia.

§ 6 Postanowienia końcowe
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 Wszelkie uwagi prosimy zgłaszam na adres mailowy kontakt@planbieganie.pl
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