Organizator
1. Organizatorem Lato z AliRun 2021 „Biegnij dla Lenego” zwanym dalej „AliRun 2021” (albo
„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; Wszelkie zapytania, sprawy związane
z AliRun 2021 należy kierować do Koordynatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Oficjalną stroną internetową AliRun 2021 jest www.przyjacielealego.pl/alirun/. Na stronie tej
będą umieszczane wszelkie obowiązujące dokumenty, komunikaty oraz informacje dotyczące
AliRun 2021.

Cel imprezy
1. Promowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu, połączonego z aktywnością sportową
przy zachowaniu obowiązujących w Polsce norm i zasad bezpieczeństwa;
2. Propagowanie wiedzy o ks. Aleksandrze Fedorowiczu, pierwszym proboszczu parafii w
Izabelinie i Jego postawy wrażliwości i pomocy innym.
3. Zwiększanie świadomości bogactwa regionalnej historii i kultury;
4. Promowanie postaw szacunku dla drugiego człowieka, wyrażająca się m.in. w otwartości i
szukaniu wspólnych wartości, radości życia i chęci dzielenia się czasem z innymi.
5. Zebranie środków na dalsze leczenie Leonarda Ociepki – Chłopca zmagającego się z chorobą
nowotworową oczu. Zbiórka odbywa się poprzez wpłaty do skarbonki zorganizowanej przez
Organizatora na portalu siepomaga.pl pod adresem siepomaga.pl/przyjacielealego na
zasadach określonych regulaminem tego portalu.

Warunki uczestnictwa
W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które spełnią warunki AliRun 2021.
niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osoby dorosłej.

Osoby

Zasady biegu
1. Bieg nie jest biegiem masowym, ma charakter dobrowolny i towarzyski realizowany na trasie
wybranej przez uczestnika.
2. Uczestnik wyznacza sobie trasę, dystans i czas biegu.
3. Zakres czasowy AliRun 2021 przewidziany jest od dnia 27 czerwca – do dnia 30 września 2021
roku.
4. Warunkiem udziału jest wpłata dowolnej kwoty na zbiórkę publiczną, której celem jest
leczenie Leonarda Ociepki lub udostępnienie linku do zbiórki. Link do wpłat - skarbonki
umieszczony jest na stronie Organizatora i plakatach, tam też są podane wszystkie dokładne
informacje dotyczące celu zbiórki.
5. Uczestnik zobowiązuje się wykonać sobie zdjęcie w miejscu mety (celu) oraz zamieścić je ze
stosownymi informacjami na swojej stronie FB. Za stosowne informacje rozumiemy, krótki
opis trasy biegu (wędrówki) lub zdjęcie z aplikacji dokumentujące długość przebytej trasy.
Zachęcamy do umieszczania nakładki okolicznościowej na własnym profilu lub oznaczenia
postu #alirun2021 oraz w ‘oznacz osobę’ wskazania „Fundacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza
„Przyjaciele Alego”’. Zachęcamy również do udostępniania linku do skarbonki na swoim
profilu FB. Zdjęcie powinno zostać przesłane na adres fundacja@przyjacielealego.pl do dnia
30 września 2021 r. Przesłanie zdjęcia na powyższy adres mailowy równoznaczne jest z
udzieleniem zgody do upublicznienia wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz na
profilu FB Organizatora.
6. Organizator przewiduje drobne nagrody rzeczowe - niespodzianki w czterech konkurencjach:
najciekawsza trasa biegu, najzabawniejsze zdjęcie, najliczniejsza grupa uczestników i
najdłuższa trasa biegu. Liczy się kreatywność i wspólne spędzenie czasu na świeżym
powietrzu.
7. Osobną nagrodą będzie ikona Mandylion Jezusa Chrystusa napisana w Izabelińskiej Szkole
Ikon prowadzonej przez Organizatora. Ikona zostanie rozlosowana spośród 10 największych
wpłat do skarbonki na siepomaga.pl/przyjacielealego. Losowanie odbędzie się w siedzibie
Organizatora w obecności przynajmniej trzech wolontariuszy działających aktywnie na rzecz
Organizatora. Skarbonka aktywna jest do dnia 30 września 2021. Losowanie odbędzie się w
terminie od 01 do 10 października 2021, a Zwycięzca zostanie upubliczniony na stronie
internetowej Organizatora oraz na stronie FB ze wskazaniem Darczyńcy zgodnie z opisem
umieszczonym przy wpłacie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie dowodu wpłaty
na adres mailowy Koordynatora AliRun 2021 w ciągu 7 dni od przekazania informacji o
Zwycięzcy. Organizator ma prawo poprosić o wskazanie dodatkowych informacji tak, aby
można było zidentyfikować Darczyńcę. Zwycięzca wyraża zgodę na podanie potrzebnych
danych kontaktowych do przesłania/przekazania nagrody.
8. Informacje o nagrodach zostaną udostępnione najpóźniej 15 października 2021 r.

Polityka prywatności
1. Dane osobowe Uczestników AliRun2021 przetwarzane są 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. 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, roku
urodzenia, osiągniętego wyniku, za zgodą także wizerunku zwycięzcy biegu na stronie
internetowej Organizatora i innych portalach informacyjnych oraz w materiałach prasowych
dotyczących Wydarzenia.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu w treść zgromadzonych przez Organizatora jego danych
osobowych oraz ma prawo do ich korekty.
4. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie będą w posiadaniu Organizatora
najpóźniej do 30.09.2023 r.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do AliRun 2021 dokonanie stosownych
badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej
Uczestnika oraz dobór trasy do swoich predyspozycji zdrowotnych.
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. 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.

