
REGULAMIN BIEGU MOC NA POMOC Z DNIA 24-04-2022

1.ORGANIZATOR: Fundacja Koalicja Dla Młodych ul. Władysława Reymonta 11/6
26-800 Białobrzegi

2. Cel Imprezy: 

a) Popularyzacja biegu jako aktywnej formy wypoczynku dla całej rodziny
b) Zbiórka rzeczowa baterii, które zasilą latarki ukraińskich żołnierzy
c) Zbiórka środków pieniężnych na zakup latarek i power banków dla 

ukraińskiego WOT-u (Wojsk Obrony terytorialnej).
d) Prezentacja Białobrzeg jako miejsca na rodzinne pikniki i imprezy plenerowe

3. Termin i miejsce

a) Bieg MOC na POMOC odbędzie się 24. 04. 2022 roku w Białobrzegach, miejsce 
startu Plac Zygmunta Starego, przy Urzędzie  Miasta i Gminy Białobrzegi. 

b) Długość trasy 2,5 km.

c) Strat od godziny 11.00. Bieg MOC na POMOC będzie połączony z piknikiem 
rodzinnym, planowany czas imprezy od godziny 11.00 do 14.00. 

d) Dokładna trasa biegu jest dostępna poniżej. 

e) Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14.00,  zobowiązani są do 
opuszczenia trasy biegu przed metą.

4. Warunki uczestnictwa

a) Uczestnik biegu najpóźniej w dniu 24.04.2022 powinien mieć ukończone 16 
lat.

b) Niepełnoletni uczestnicy powinni mieć pisemne i podpisane pozwolenie na 
bieg rodzica lub opiekuna prawnego (Pozwolenie jest dostępne na naszej 
stronie). Zgodę należy złożyć do biura fundacji przy ul.  ul. Władysława 
Reymonta 11/6 26-800 Białobrzegi do 22.04.2022 lub do organizatora w  
miejscu biegu do godziny 10.00.

c) Uczestnicy biegu powinni, zarejestrować się najpóźniej do 9.00 dn. 24.04.2022
drogą elektroniczną, oraz u organizatora od godziny 9.00 do 10.00 (Plac 
Zygmunta Starego Białobrzegi).

d) Każdy uczestnik biegu powinien, posiadać w dniu startu dokument tożsamości
w celu weryfikacji jego wieku.

e) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest przekazanie opakowania nowych baterii
( AA - zwykłe paluszki, lub AAA - małe paluszki)

f) Uczestnicy biegu MOC na POMOC biorą udział w biegu na własną 
odpowiedzialność. Zgłoszenie polegające na wypełnieniu formularza 
zgłoszeniowego jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności przez 
uczestnika za ewentualne urazy, obrażenia (w tym śmierć), oraz zniszczenia 
odzieży i innych dóbr materialnych (biżuteria, okulary itp) powstałe w czasie 
uczestnictwa w biegu.

g) Uczestnicy biegu MOC NA POMOC są zobowiązani do bezwarunkowego 
wykonywania poleceń służb kierujących ruchem drogowym (policja, straż 
pożarna i innych służb zabezpieczających trasę biegu).

h) Decyzje i polecenia wydawane przez służby medyczne są ostateczne i 
niepowtarzalne.

i) Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW

5. Zgłoszenia przyjmowane są online przez formularz znajdujący się na stronie 
https://fundacjakdm.org/. Uczestnictwo można zgłaszać od 11.04.2022 do 
24.04. 2022 do godziny 9. 00. drogą elektroniczną i przed biegiem u 
organizatora na Placu Zygmunta Starego w Białobrzegach od 9.00 do 10.00.

https://fundacjakdm.org/


6. Weryfikacja uczestników rozdawanie numerków odbywać będzie się od 
godziny 10.00 do 11.00 na starcie.

a) limit uczestników biegu wynosi 1000 osób
b) W przypadku przekroczenia limitu, organizator zastrzega sobie możliwość 

wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
c) Udział w biegu zapewnia tylko poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, 

oraz przekazanie kompletu baterii (AA - baterie paluszki, lub AAA - małe 
paluszki) na stracie organizatorowi biegu. Baterie stanowią rodzaj rzeczowego
biletu i są zbierane dla Wojsk Obrony Terytorialnej w Ukrainie i pojadą do 
Ukrainy z kolejnym naszym transportem pomocowym. Baterie zbieramy w 
ramach zbiórki publicznej.

6. Zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych) 
informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników w biegu MOC na 
POMOC jest Fundacja Koalicja dla Młodych z siedzibą w Białobrzegach, ul. Reymonta
11/6, 26-800 Białobrzegi, nr KRS 0000212824. 

a) Dane osobowe uczestników przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji i obsługi
biegu. 

b) Dane osobowe uczestników Biegu MOC na POMOC przetwarzane będą w 
celach organizacji, przeprowadzenia biegu oraz celach informacyjnych. 

c)  Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, 
jednak niezbędna do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych 
lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu. 
Zasady przetwarzania danych osobowych w Fundacji Koalicja dla Młodych z 
siedzibą w Białobrzegach, ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi, znajdą 
państwo w zakładce RODO. Uczestnik biegu zawsze ma prawo dostępu do 
treści swoich danych korekty, aktualizacji, uzupełniania i usunięcia. 

d) Dane osobowe uczestników biegu MOC na POMOC będą wykorzystywane 
zgodnie z RODO i Regulaminem biegu.

e) Informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora w formularzu 
zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny lub papierowy.

f) Pełna informacja RODO znajduje się na http://bieg.fundacjakdm.org/

http://bieg.fundacjakdm.org/

