III AKADEMICKA PIELGRZYMKA BIEGOWA
20-21. 08. 2022
REGULAMIN
I. CELE IMPREZY
1. Celem pielgrzymki jest rozwój duchowy uczestników dokonujący się w drodze wysiłku
fizycznego i modlitwy.
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Pielgrzymki jest Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
MARTYRIA.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Pielgrzymki,
zgodnie z warunkami określonymi 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z
Regulaminem Pielgrzymki jest Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Martyria.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Pielgrzymce,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w
każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Pielgrzymki
także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji
Pielgrzymki.
Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia 2022 r. na trasie Bydgoszcz-Częstochowa
2. Długość trasy pielgrzymki wynosi 310 km.
3. Start Pielgrzymki w Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Zakończenie w Klasztorze
Jasnogórskim w Częstochowie.
4. Każdy uczestnik otrzyma możliwość dowolnej ilości startów w odcinkach wynoszących 10 km
na trasie Bydgoszcz-Częstochowa.

IV. UCZESTNICTWO
Warunkiem udziału w Pielgrzymce jest przyjecie do wiadomości i akceptacja nastepujących
kwestii:
1. Impreza ma charakter otwarty. W Pielgrzymce biorą udział osoby pełnoletnie lub osoby
niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik akceptuje udział w Pielgrzymce na własną odpowiedzialność (Oświadczenie ), mając
na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Pielgrzymki.
4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Pielgrzymce wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w
Pielgrzymce i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak
intensywnym wysiłku jakim jest Pielgrzymka Biegowa.
6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i
przetwarzanie utrwalonego wizerunku na stronie internetowej Organizatora.
7. Odbiór pakietów Pielgrzyma będzie mił miejsce najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem biegu.
8. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych
oraz poszanowania pozostałych Uczestników Pielgrzymki. Organizator ma prawo usunąć z terenu
Pielgrzymki osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg lub zachowują się niezgodnie z
Regulaminem.
9. Pielgrzymka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
10. Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia Pielgrzymki.
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
12. Koszt udziału w Pielgrzymce wynosi 50 zł.
13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia:

data..............................

Imię i Nazwisko...............................................

