Regulamin
Regulamin III międzynarodowego, charytatywnego „Biegu Erasmusa+”, odbywającego się
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, 28 września 2019 r.
Cele imprezy:
- promocja aktywności fizycznej i sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim w ramach
programu Erasmus+, w tym Erasmus+ Sport oraz unijnej inicjatywy Europejski Tydzień Sportu;
- promocja aktywności sportowej i rozwijania zainteresowań, jako narzędzi zdobywania umiejętności
i kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz sportu jako narzędzia włączania społecznego.
- promocja wolontariatu w sporcie, włączenia społecznego, wyrównywania szans i podnoszenia
świadomości znaczenia aktywności fizycznej dla poprawy zdrowia oraz większego udziału i równego
dostępu do sportu;
- promocja wolontariatu w ramach nowej inicjatywy Komisji Europejskiej: Europejskiego Korpusu
Solidarności;
- promocja angażowania młodych ludzi i organizacji w działania solidarnościowe;
- promocja kilkunastu edukacyjnych programów europejskich zarządzanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji oraz idei uczenia się przez całe życie w ramach programu Erasmus+: realizacji
projektów mobilności ponadnarodowej dla wszystkich pod hasłem „Zmienia życie, otwiera umysły”;
- promocja technologii edukacyjnych w Mobilnym Centrum Edukacyjnym (MCE) w ramach programu
eTwinning.

Organizator
Organizatorem sztafetowego „Biegu Erasmusa+” jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, al.
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000024777, NIP 9521913280, REGON 015438288.
Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 22 46 314 545, 22 46 314 176 oraz mailowo:
lsmogorowski@frse.org.pl, aganeczko@frse.org.pl lub korespondencyjnie: Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji, al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, z dopiskiem: Bieg Erasmusa+
I. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 28 września 2019 r. na terenie AWF-u Warszawa (Marymoncka 34, 00-968
Warszawa), na stadionie lekkoatletycznym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
daty i miejsca rozgrywania biegu lub jego przerwania, jeśli wystąpią okoliczności niezależne
od Organizatora.
2. Start drużyn, podzielonych na dwie serie, planowany jest o godz. 15.00 i 16.15. Ramowy
program biegu, łącznie z imprezami towarzyszącymi, w tym biegami dla dzieci i młodzieży,
rozgrywanymi na różnych dystansach, z podziałem na kategorie wiekowe, dostępny jest na
stronie wydarzenia: erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/bieg.
3. Całkowity dystans do pokonania dla 4-osobowej drużyny: 25 okrążeń na 400-metrowej,
atestowanej bieżni lekkoatletycznej (łącznie 10 km).
4. Biegi dla dzieci i młodzieży, które są częścią wydarzenia, będą się odbywać przed Biegiem
Erasmusa+, w 6 kategoriach wiekowych, na różnych dystansach: 1. 2-3 lat (60 m), 2. 4-5 lat
(100 m), 3. 6-7 lat (200 m), 4. 8-9 lat (400 m), 5. 10-11 lat (400 m), 6. 12-13 lat (800 m), na
bieżni lekkoatletycznej.
5. Biuro Zawodów będzie się mieściło w dniu biegu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu
lekkoatletycznego, na wyznaczonych i oznakowanych stanowiskach, w godzinach: 11.00 –
14.15. Odbiór pakietów startowych i weryfikacja drużyny odbywa się tylko i wyłącznie w Biurze
Zawodów.
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II. Limit czasu
1. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy.
III. Uczestnictwo
1. Prawo startu w biegu mają a) osoby powyżej 18 roku życia; b) osoby powyżej 16 roku życia,
które przedstawią pisemną zgodę na udział w biegu oraz pisemną zgodę na wykorzystanie
wizerunku (do pobrania ze strony internetowej Biegu), podpisaną przez rodziców lub
prawnych opiekunów; c) osoby powyżej 14 roku życia, pod warunkiem uczestnictwa w ramach
jednej sztafety z rodzicem lub prawnym opiekunem i przedstawieniu zgód opisanych w
podpunkcie b). Każda z osób startujących musi podpisać oświadczenie o akceptacji
niniejszego regulaminu oraz braku przeciwskazań do udziału w biegu, które jest częścią karty
startowej.
2. Sztafeta musi składać się z 4 osób. Dystans oraz kolejność poszczególnych zmian
sztafetowych ustalają uczestnicy, musi to być jednak co najmniej 400 metrów lub
wielokrotność tego dystansu (800, 1200, 1600 itd.). Zmian można dokonywać tylko
w wyznaczonej strefie zmian. Każdy uczestnik musi pokonać co najmniej jedno 400-metrowe
okrążenie.
3. Wszystkie sztafety startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane. Weryfikacji można
dokonać w biurze zawodów – weryfikacji dokonuje kapitan sztafety (osoba zgłaszająca
sztafetę) lub osoba pisemnie upoważniona przez kapitana.
4. W celu weryfikacji należy przedstawić:
a. Wypełniona we wszystkich punktach karta startowa (do pobrania ze strony
internetowej na około miesiąc przed biegiem lub wysłana e-mailem
przez organizatora), zostanie podpisana przez wszystkich członków drużyny i
dostarczona osobiście w dniu zawodów lub wysłana skanem; część karty
startowej stanowi oświadczenie o znajomości i zaakceptowaniu postanowień
regulaminu biegu oraz braku przeciwwskazań do udziału w biegu, podpisane
przez wszystkich członków drużyny, zeskanowana karta zostanie wysłana do
organizatora biegu;
b. pisemną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego dla niepełnoletnich członków
drużyny wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka, a dla
uczestników w wieku 14-15 lat oświadczenie o udziale w Biegu pod opieką
rodzica/ prawnego opiekuna, biorącego udział w Biegu, w tej samej drużynie
wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka.
5. W Biurze Zawodów kapitanowie otrzymują pakiety startowe dla całej drużyny, zawierające
m.in.: numery startowe, agrafki, pamiątkowe koszulki, rękawki i opaski techniczne, wydawane
zgodnie z wcześniejszą deklaracją rozmiaru w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru
koszulki możliwe jest do 5 września 2019 r. Ewentualna wymiana koszulki na inny rozmiar
może nastąpić 28 września po godz. 14.15, organizator nie gwarantuje jednak dostępności
innych rozmiarów. Wymiary koszulek ułatwiające wybór odpowiedniego rozmiaru dostępne są
na stronie internetowej Biegu. Kapitan drużyny odbiera również w biurze zawodów pałeczkę
sztafetową dla swojej drużyny.
6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów w godzinach określonych w niniejszym
regulaminie nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym, będą jednak mogły być
odebrane w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, do 30 dni po wydarzeniu.
7. Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć bezzwrotne numery startowe przymocowane
poziomo do przedniej części koszulki (kurtki, bluzy itp.). Numer startowy musi być widoczny
przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas
jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
8. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim,
pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do Organizatora. Ze względów
technicznych i ograniczonej przestrzeni rozgrywania biegu w jednej drużynie może
wystartować jedna osoba poruszająca się na wózku, a w jednej serii nie więcej niż 4 osoby
poruszające się na wózku. W przypadku osób na wózkach dopuszcza się wykorzystanie
jedynie „standardowych” wózków inwalidzkich. Wózek taki określony jest następująco:
wprawia się go w ruch ręcznie, poprzez popychanie kół dłońmi. Musi posiadać dwa duże koła
z tyłu (20”-25”), dwa małe koła z przodu (3”-7”), dwie obręcze do popychania oraz dwa
hamulce. Może to być wózek składany bądź sztywny/nieskładany. Waga wózka musi mieścić
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się w przedziale 7-25 kg, a użytkownik musi na nim siedzieć w pozycji wyprostowanej
(90stopni). Zaleca się, aby tetraplegicy posiadali kółka antywywrotne. Ustawienie koła
napędowego musi mieścić się w przedziale 0°-8°.
W przypadku zasłabnięcia lub kontuzji członka lub członków sztafety drużyna ma prawo
kontynuować rywalizację, przejmując pałeczkę w dowolnym miejscu stadionu. O tym, że
zawodnik nie może kontynuować zawodów decyzję może podjąć także obsługa medyczna
biegu.
Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania zawodów.
Na 10 minut przed startem udzielane będą informacje techniczne dotyczące systemu zmian.
Informacje te będą również zamieszczone na stronie Biegu. Aby dokonać zmiany, zawodnik
musi w wyznaczonej strefie zmian przekazać pałeczkę sztafetową innemu zawodnikowi
w drużynie, a następnie przekroczyć linię mety. Zgubienie pałeczki i zakończenie biegu bez
niej oznacza dyskwalifikację zespołu. Upuszczenie pałeczki nie powoduje dyskwalifikacji
drużyny.
Zgłoszenia
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy, do którego
przekierowuje baner „Rejestracja” na stronie internetowej Biegu.
Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie
wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej,
która w całości przekazana zostanie na cele charytatywne (szczegółowe informacje znajdują
się w punkcie V. 1.)
Organizator ustala limit startujących drużyn na 65 w jednej serii: łączny limit Biegu to 125
drużyn (500 uczestników) w 2 seriach, z czego ok. 15% miejsc zarezerwowane jest dla byłych
i obecnych beneficjentów programu Erasmus+ i jego wcześniejszych edycji oraz programu
Europejski Korpus Solidarności.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów w granicach 5%.
Zgłoszenia online zostaną zamknięte 20 września 2019 r. Po tym terminie nie należy również
dokonywać nowych płatności (nawet wtedy, gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w
terminie).
Zgłoszenia drużyn, które w przeciągu 10 dni od zgłoszenia (ale maksymalnie do 20 września
2019 r.) nie wniosły opłaty startowej, zostaną po tym dniu usunięte (patrz punkt V. 2.).
Zwolnione w ten sposób miejsca zostaną przeznaczone do rejestracji uzupełniającej, która
będzie trwała do 23 września 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitów. W takiej sytuacji zawieszona zostanie
również możliwość dokonywania wpłat.
Opłaty
Opłata startowa dla drużyn wynosi 180 zł (45 zł od osoby). Kwota ta jest w całości
przekazywana na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, na realizację
działań edukacyjno-sportowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.
Opłaty startowej można dokonać online (z poziomu profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem
dedykowanego serwisu, w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia, ale nie później niż do 20
września 2019 r.
Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie sztafety na
liście startowej, do przekieruje baner „lista startowa” na stronie Biegu. Jeżeli po upływie 5 dni
numer startowy nie pojawi się, uczestnik powinien skontaktować się z organizatorem
telefonicznie lub mailowo.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Drużyny, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć
odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do
wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona przez Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, na konto której przekazywana jest cała kwota wpłat za wpisowe za
bieg.
Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem
usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty.
Tym
samym
faktura
zaliczkowa
jest
jednocześnie
fakturą
końcową.
Zaznaczając opcję „Faktura”, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/ udostępnianie faktur
bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa wystawcy faktury,
tj. Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które jest odbiorcą wpłat, do
wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
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VI. Depozyty
1. Uczestnicy w oznaczonym stanowisku Depozytu mogą pozostawić rzeczy do przechowania.
Ze względów ekologicznych zaleca się użycia w tym celu materiałowych worków, w których
Uczestnicy otrzymają pakiet startowy. Worki będą miały nadrukowane numery
poszczególnych Zawodników (11, 12, 13, 14, 21, 22…), które odpowiadają numerom startowym.
Ograniczona liczba worków wykonanych z materiałów biodegradowalnych oraz nalepki do
zaznaczenia numeru startowego, dla osób potrzebujących przechować więcej rzeczy, będą
dostępne w Depozycie. W Depozycie można też pozostawić rzeczy zapakowane we własne
worki/ torby/ plecaki (zostanie na nie przylepiona nalepka z numerem). Depozyt można
odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika
numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez
inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych
oraz dokumentów.
VII. Klasyfikacje i wyniki
1. Wyniki końcowe będą finalnym zestawieniem wszystkich sztafet z obu serii. Podczas „Biegu
Erasmusa+” prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja generalna, której podlegają wszystkie drużyny;
b. Klasyfikacje dodatkowe. Można zgłosić sztafetę do jednej z trzech kategorii:
1)

Sztafety równo zmieszane (2 kobiety, 2 mężczyzn w drużynie)

2)

Erasmus+ (obecni lub byli beneficjenci i uczestnicy programu Erasmus+ lub
jego poprzednich edycji: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Młodzież,
Młodzież w działaniu, Grundtvig oraz programów wspierających: eTwinning,
Eurodesk).

3)

Europejski Korpus Solidarności (obecni i byli wolontariusze oraz beneficjenci
(koordynatorzy, mentorzy, pracownicy organizacji itp.) oraz eksperci programu
Europejski Korpus Solidarności i jego poprzedniej edycji: Wolontariat Europejski
(EVS).

2. Kapitan drużyny może wybrać jedną z klasyfikacji dodatkowych podczas rejestracji. Podstawą
klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wybór jednej z klasyfikacji dodatkowych (VII. 2.
b.) nie wyklucza drużyny z klasyfikacji generalnej.
3. Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału
startera). Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji dodatkowej jest start co najmniej czterech
sztafet w danej kategorii (nie jest warunkiem klasyfikacji ukończenie biegu przez wszystkie
startujące w danej klasyfikacji sztafety).
4. Nieoficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie bezpośrednio po dobiegnięciu
do mety ostatniej drużyny (w regulaminowym czasie).
5. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są w dniu zawodów, do 15 min po ogłoszeniu
nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane bezpośrednio po zgłoszeniu. Ostateczne
i oficjalne wyniki zostaną opublikowane po rozpatrzeniu ewentualnych protestów lub – w
przypadku ich braku – bezpośrednio po upływie terminu składania protestów. Ostateczna
interpretacja wyników należy do Organizatora, po konsultacji z firmą, która dokonuje podczas
biegu elektronicznego pomiaru czasu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i przyznania
dodatkowych nagród w tych klasyfikacjach.
VIII. Nagrody
1.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Bieg Erasmusa+”, otrzymują na mecie pamiątkowe
medale.

2.

Drużyny, które zajmą miejsca I-III, w klasyfikacji generalnej oraz dodatkowych
kategoriach, otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe od organizatora biegu. Możliwe
są również dodatkowe nagrody od patrona lub patronów biegu.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród, w wybranych
przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
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IX. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników „Biegu Erasmusa +” jest
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu 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
(RODO).
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji „Biegu
Erasmusa +”oraz wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, a także dla celów
promocyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
3. Obowiązek informacyjny Administratora danych wobec uczestników biegu wynikający
z RODO został określony w formularzu zgłoszeniowym oraz w załączniku do niniejszego
regulaminu.
4. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem podstawowych danych uczestnika
podmiotowi wskazanemu w punkcie V. 2. Zakres danych określa dostawca usługi płatności
i będą one przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych
oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
niezbędne do uczestniczenia w biegu.
X. Postanowienia końcowe
1.

Przebywanie na trasie Biegu Erasmusa+ bez ważnego numeru startowego jest
zabronione. Osoby nieposiadające ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy
przez obsługę biegu. Niedozwolone jest poruszanie się po trasie biegu na rowerach,
rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz bieg z psem (za
wyjątkiem psa-przewodnika dla osób niewidomych lub niedowidzących, ale fakt ten trzeba
zgłosić Organizatorowi przed biegiem) lub innym zwierzęciem. Chęć biegu z wózkiem
dziecięcym, a także udział w zawodach osoby poruszającej się na wózku dla osób
z niepełnosprawnością należy również zgłosić do Organizatora przed biegiem.
Niedozwolone jest korzystanie z kijków nordic walking i innych. Niedozwolony jest również
start w butach z kolcami lub w korkach piłkarskich.

2.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe, za wyjątkiem sytuacji, w której te
warunki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników i obsługi Biegu –
decyzję w tej spawie podejmuje Organizator Biegu.

3.

W czasie trwania Biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i organizację, wolontariuszy, służby
porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

4.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego
Regulaminu i braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu, które jest elementem
Karty Startowej. Podpisując takie oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu
w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych
oraz transport w bezpieczne miejsce przez personel medyczny działający w imieniu
Organizatora.

5.

Każdy z Uczestników sztafety oświadcza, że: jest zdolny do udziału w biegu; nie są mu
znane żadne powody o charakterze zdrowotnym, które wykluczają z udziału w biegu;
startuje na własną odpowiedzialność; przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym. Ponadto, z udziałem w biegu mogą wiązać się inne, niemożliwe wcześniej
do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu
i braku przeciwwskazań do udziału w biegu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie
i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje obsługi medycznej dotyczące
kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
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6.

Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tego
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania
w dowolnej formie, wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji,
udostępniania partnerom oraz patronom Biegu Erasmusa+ w celach promocyjnych (ale
tylko w kontekście udziału w Biegu i wydarzeniach towarzyszących), zamieszczania
i publikowania w wydawnictwach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na promocyjnych
materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach
telewizyjnych i radiowych.

7.

Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (ogrodzenia,
bramy startowe, namioty itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i zarezerwowane jest
dla Organizatora, partnerów i patronów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek
nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji
biegu (m.in. strefa startu/ mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

8.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w
całości bądź częściowo) zachowują ważność.

9.

Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin „Biegu Erasmusa+”.

10.

Najważniejsze informacje i aktualności zamieszczane na głównej stronie biegu
(erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/bieg) oraz na stronie wydarzenia na
Facebooku nie stanowią regulaminu biegu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
(„Administrator”).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w III „Biegu
Erasmusa+”,
3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia ("Dane").
4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji
usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana
sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni
poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie
dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu
opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7. Dane mogą być udostępniane: a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi
informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z
realizacją usługi, b) trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; c)
instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; d) pracodawcy (o
ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego
decyzją).
8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji
przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję
Europejską i jej agendy – art. 5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
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uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych
danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w
RODO,
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane
sprzecznie z prawem.

10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych
Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia
na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na
adres e-mail iod@frse.org.pl
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być
kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
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