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Regulamin AliRun – biegnij z ks. Alim „Dziękując za Niepodległość”  

 

I.  Cel 

1. Promocja osoby oraz dzieł ks. Aleksandra Fedorowicza, pierwszego proboszcza, 

budowniczego i duchowego opiekuna Parafii św. Franciszka z Asyżu. 

2. Popularyzacja i promocja sportu a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu 

na świeżym powietrzu. 

3. Budowanie postaw patriotycznych i wspólnoty wokół upamiętnienia 100-lecia odzyskania 

Niepodległości.  

4. Promocja walorów przyrodniczych i krajoznawczych Gminy Izabelin, Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, Kampinoskiego Parku Narodowego. 

5. Zwiększanie świadomości bogactwa lokalnej historii i kultury. 

6. Aktywizacja i integracja różnych środowisk poprzez wspólne przygotowania do imprezy. 

 

II. Organizator 

1. Organizatorem wydarzenia AliRun - biegnij z ks. Alim „Dziękując za Niepodległość” zwanym 

dalej „Wydarzeniem”, jest Fundacja im. księdza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego", 

z siedzibą w Hornówku przy ul. 3 Maja 83, 05-080 Izabelin.  

2. Kontakt do Koordynatora: E. alirun@przyjacielealego.pl; T. 510202905. Wszelkie zapytania, 

sprawy związane z Wydarzeniem należy kierować do Koordynatora za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, względnie telefonicznie.  

3. Oficjalną stroną internetową Wydarzenia jest www.przyjacielealego.pl/alirun/. Na stronie tej 

będą umieszczane wszelkie obowiązujące dokumenty, komunikaty oraz informacje 

dotyczące Wydarzenia.  

 

III. Termin, miejsce i trasa. 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r. w godzinach 12:00-14:00 w Izabelinie na 

terenie polany Jakubów Kampinoskiego Parku Narodowego, przy ul. Tetmajera 38.  

2. Zawody biegowe są częścią programu Pikniku rodzinnego, który obejmuje również biegi 

uczniowskie z oddzielnym regulaminem. 

mailto:alirun@przyjacielealego.pl
http://www.przyjacielealego.pl/alirun/
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3. Długość trasy biegu głównego wynosi ok. 1918 m. Trasa biegu przebiega w Kampinoskim 

Parku Narodowym ze startem i metą na planie Jakubów. Szczegółowa trasa Wydarzenia 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydarzenia (www.przyjacielealego.pl/alirun) 

nie później niż dnia 15 maja 2018 r. 

4. Biuro Zawodów zlokalizowane w Izabelinie na terenie Polany Jakubów, ul Tetmajera 38 

będzie czynne: 

• dnia 15 czerwca (piątek) w godz. 15:00 - 20:00 

• dnia 16 czerwca (sobota) w godz. 11:30 – 14:30 (Depozyt) 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Organizator ustala limit 300 uczestników w biegu głównym. W przypadku wyczerpania się 

limitu Uczestników rejestracja zostanie zamknięta. Numery startowe przydzielone zostaną 

po zamknięciu rejestracji. 

2. Prawo startu w biegu głównym mają osoby, które najpóźniej do dnia 16 czerwca 2018 roku 

ukończą 16 lat. 

3. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna 

prawnego w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów, lub posiadanie i 

przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego 

przez rodzica lub opiekuna. Wzór oświadczenia będzie do pobrania na stronie biegu. 

4. Uczestników biegu obowiązują przepisy dotyczące poruszania się po parku narodowym oraz 

regulamin KPN znajdujący się na stronie parku www.kampinoski-pn.gov.pl 

5. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest: 

• prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie 

Internetowej www.zapisyonline.com,  

• akceptacja niniejszego Regulaminu 

• dokonanie opłaty rejestracyjnej 

• udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na 

publikację wizerunku Uczestnika w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz 

materiałach promocyjnych Organizatora 

6. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych/lekarskich do udziału w Wydarzeniu. 

 

V. Zgłoszenie i rejestracja do Wydarzenia 

http://www.przyjacielealego.pl/alirun
http://www.kampinoski-pn.gov.pl/
http://www.zapisyonline.com/
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1. Zgłoszenia do Wydarzenia przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na 

Stronie Internetowej www.zapisyonline.com/zapisy, zawierający dane osobowe oraz 

kontaktowe. 

2. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany w formularzu adres e-mail wysłane 

zostanie potwierdzenie rejestracji. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty 

Rejestracyjnej. 

3. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej status rejestracji można sprawdzić na stronie z listą 

uczestników. 

 

VI. Opłata Rejestracyjna 

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej w 

wysokości 15 zł.  

2. Wpłaty należy dokonać na konto organizatora: 20102010260000150202790046 

3. Dane do przelewu każdy z uczestników otrzyma podczas procesu rejestracji, na podany 

adres e-mail. 

4. W przelewie prosimy zamieścić informację za kogo dokonywana jest wpłata wraz z rokiem 

urodzenia np: „AliRun – Jan Kowalski, 1978”. 

5. Datą płatności jest data zaksięgowania środków na koncie Organizatora.  

6. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej w uzasadnionych sytuacjach za zgodą organizatora 

możliwe jest przeniesienie praw na innego uczestnika. W razie rezygnacji lub nie wzięcia 

udziału w biegu przez Uczestnika, bez względu na przyczynę, opłata rejestracyjna nie 

podlega zwrotowi. 

 

VII. Odbiór Pakietu Startowego  

1. Odbioru pakietów startowych odbywa się w Biurze Zawodów.  

2. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, 

agrafki, pamiątkową koszulkę. 

3. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i 

kserokopii dokumentu ze zdjęciem. Podczas Wydarzenia wszyscy Uczestnicy muszą mieć 

numery startowe przypięte do przedniej części ubioru. 

 

VIII. Depozyt 

http://www.zapisyonline.com/zapisy


   
 

 4 

1. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w Biurze Zawodów na terenie polany Jakubów gdzie 

otrzymają worek oznaczony numerem startowym. 

2. Worek można odebrać w Biurze Zawodów tylko na podstawie numeru startowego. 

3. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z 

odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za 

pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

 

IX. Klasyfikacja i nagrody 

1. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie chipów. Ustalenie 

kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów 

netto. 

2. W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet. Nagrody rzeczowe 

zostaną przyznane w kategorii Open Kobiety i Open Mężczyźni za trzy pierwsze miejsca.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Wydarzenie, otrzymają pamiątkowy medal. 

 

X. Polityka prywatności 

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922  ze 

zm.), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być 

przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji Wydarzenia.  

3. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla potrzeb realizacji Wydarzenia, Organizator będzie uprawniony do wysyłania 

Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Wydarzenia 

i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, 

powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia), a także do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych i analitycznych.  Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

obejmuje również publikację imienia i nazwiska Uczestnika na liście uczestników dostępnej 

na stronie internetowej Organizatora, a także zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, 



   
 

 5 

roku urodzenia, osiągniętego wyniku, wizerunku zwycięzcy biegu na stronie internetowej 

Organizatora i innych portalach informacyjnych oraz w materiałach prasowych dotyczących 

Wydarzenia.  

4. Uczestnik ma prawo do wglądu w treść zgromadzonych przez Organizatora jego danych 

osobowych oraz ma prawo do ich korekty.  

5. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie będą w posiadaniu Organizatora nie 

później niż do 16 marca 2019. 

 

XI. Postanowienia końcowe.  

1. Organizator zwraca uwagę Uczestników Wydarzenia na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń 

wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem 

fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzku wypadku, odniesienia obrażeń ciała, kontuzji i 

urazów fizycznych, w tym na ryzyku utraty życia i zdrowia, a także ryzku powstania szkód o 

charakterze majątkowym. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do 

Wydarzenia oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji 

lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. W punkcie startu/mety 

będzie zlokalizowana obsługa medyczna. 

2. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji 

lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio 

przed startem oraz w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej we własnym zakresie 

przez Uczestnika. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  Zmiana ta może 

nastąpić nie później niż 30 przed rozpoczęciem Wydarzenia. O zmianie Regulaminu 

Organizator powiadomi Uczestników poprzez podany adres email. Zmiana Regulaminu nie 

wymaga odrębnej zgody Uczestnika.  

4. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych lub spornych rozstrzyga ostatecznie 

Koordynator.  

 

 


