Bądź aktywny w domu
i #zostańwdomu

1. Cel
Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do utrzymywania aktywności fizycznej mimo
wprowadzonych ograniczeń w zakresie koniecznej ostrożności i stosowania obowiązujących
zasad.
Wasze zmagania sportowe są w tym przypadku tłem dla celu nadrzędnego, którym będzie
pozyskanie funduszy na zakup najbardziej potrzebnych środków ochrony sanitarnej do
walki z COVID ‐19. na rzecz Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza‐Radeckiego we
Wrocławiu (w szczególności: Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, oddział intensywnej
opieki medycznej dzieci, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej –
Przylądek Nadziei, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej).
Głównym celem nie jest rywalizacja
wychodzenia z domu.

lecz aktywność,

kreatywność i pomoc ‐ bez

Każde 10 zł z opłaty startowej zostanie przekazane na pomoc w walce z koronawirusem.
A więc zdzierajcie podeszwy dla kondycji i pomóżcie w walce z pandemią !!!
2. ORGANIZATOR: Fundacja WROACTIV we Wrocławiu
PARTNER: datasport
3. TERMIN I MIEJSCE:



03.04.2020 – 14.05.2020
start i meta: własny dom, posesja
4. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

Opłata wynosi 15 zł, zapisy elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
internetowej: https://online.datasport.pl/zapisy/wroactive/ lub na konto: Fundacja WROACTIV: 97
2490 0005 0000 4530 1549 0594.
W zgłoszeniu zawodnik wybiera dystans i formę udziału (bieg domowy , bieżnia mechaniczna lub
rower stacjonarny)
Opłata nie podlega zwrotowi

5. DYSTANS:
Mamy pełną świadomość, że urządzenia, z których będziecie korzystać są różnej klasy i w różnym
wieku, dlatego PROSIMY, by bieżnia lub rower był skalibrowany możliwie najbliżej profilu
fabrycznego. Podstawą klasyfikacji jest czas uzyskany na wybranym dystansie
Pamiętajcie o obowiązujących ograniczeniach.
Dopuszczalny jest TYLKO bieg w warunkach mieszkania , domu, balkonu , tarasu i własnego ogrodu –
kreatywność jest podstawą jakości każdego przedsięwzięcia, dlatego najbardziej oryginalne pomysły
potwierdzone zdjęciem zgodnie z regulaminem – zostaną dodatkowo nagrodzone !!





Bieg na domowej bieżni mechanicznej na dystansie 3 lub 5 km;
Bieg w miejscu zamieszkania (dom, ogród, mieszkanie) ‐ bez wychodzenia w otwartą
przestrzeń – 1, 3 lub 5 km
Rower stacjonarny 5 lub 10 km

6. Zasady uczestnictwa:







W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat w dniu 30.03.2020
Każdy ma prawo dodać dowolną ilość biegów (w końcowej klasyfikacji zostanie najlepszy
wynik).
Wyniki będą aktualizowane raz dziennie.
Aby wynik został uwzględniony należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie dodać
wynik wybierając odpowiednią dyscyplinę, dystans oraz załączyć zdjęcie wyniku z zegarka lub
urządzenia pomiarowego, potwierdzające uzyskany rezultat.
Warunkiem udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcie, film – MILE WIDZIANY OPIS (również
z innej aktywności fizycznej wykonanej w DOMU) jest wysłanie go na adres:
kontakt@wroactiv.pl (wysłanie zdjęcia jest jednoznaczne ze zgodą na publikację) lub
bezpośrednio na fb wydarzenia.
7. Klasyfikacja:

Open kobiet i mężczyzn (miejsca 1‐3) oraz w kategoriach

K-20
K-30
K-50

Kobiety
16-29 lat
30-49 lat
50 lat i więcej

M-20
M-30
M-50
M-65

Mężczyźni
16-29 lat
30-49 lat
50-64 lat
65 lat i więcej

8. Nagrody



Każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom w formie elektronicznej. Nagrody rzeczowe
uzależnione są od pozyskania fundatorów nagród.
Autorzy 10 najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe
9. Postanowienia końcowe



Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia czasu trwania wydarzenia



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.

Wrocław, 03.04.2020r.

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 imprezie pn. „Bądź aktywny w domu”.
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.

