REGULAMIN
Sztafeta Pamięci
I. CEL IMPREZY
1. Wybieganie wspólnego dystansu 1944 kilometrów.
2. Uczczenie pamięci mieszkańców zabitych w Powstaniu Warszawskim na terenach obecnej
Dzielnicy Targówek.
3. Utrwalenie daty wybuchu Powstania Warszawskiego (1 sierpnia) oraz nalotu dywanowego na
Bródno (10 września).
4. Popularyzacja aktywności ruchowej, promowanie zdrowego stylu życia.
5. Integrowanie lokalnej społeczności poprzez sport z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem inicjatywy jest Społeczna Rada Kombatancka przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek oraz
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Współorganizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Uczestnictwo w inicjatywie „Sztafeta Pamięci” będzie możliwe od godz. 17:01 dnia 1 sierpnia
2020 do godz. 17:00 dnia 10 września 2020 r.
2. Miejsce: dowolnie wybrane miejsce, istnieje możliwość skorzystania z bieżni lekkoatletycznej na
terenie OSIR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20.
IV. NA CZYM TO POLEGA
Udział w biegu jest bezpłatny. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i
przestrzegać jego zapisów.
Każdy ma możliwość pokonania dystansu w dowolnym miejscu, również z użyciem sprzętów
stacjonarnych (bieżnia, orbitrek, itp.) w formie biegu, marszobiegu, marszu z kijkami (tzw. Nordic
Walking), na wózkach (np. małe dzieci oraz osoby z niepełnosprawnością).
Każdy z uczestników biega indywidualnie i dostosowuje trasę do kondycji fizycznej, ograniczeń
zdrowotnych oraz panujących warunków. W biegu sztafetowym można wziąć udział wielokrotnie w
terminie trwania inicjatywy „Sztafeta Pamięci”.
Przyślij na adres e-mail sport@targowek.waw.pl zapis z aplikacji lub innego urządzenia służącego do
pomiaru aktywności sportowej potwierdzający przebyty dystans. Swój wynik można wpisać wraz z
imieniem lub pseudonimem na plakietce okolicznościowej udostępnionej przez organizatora.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegach pod opieką lub za zgodą rodziców/opiekunów
prawnych.
Zachęcamy do umieszczania zdjęć plakietek okolicznościowych z osiągniętymi wynikami w postach
pod wydarzeniem utworzonym na stronie Urzędu Dzielnicy Targówek
https://www.facebook.com/U.Dz.Targowek/ oraz na swoich profilach w portalach
społecznościowych z dodaniem #1944km lub #Targowek1944 .
Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy dyplom w formacie pdf.
V. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, Plac Bankowy 1/3, 00-950
Warszawa.

2.

Przesłanie wyniku wybieganego dystansu na adres e-mail sport@targowek.waw.pl,
umieszczenie posta lub komentarza w wydarzeniu dot. Sztafety Pamięci oraz umieszczenie
publicznej treści podsumowującej przebyty dystans z dopiskiem #Targowek1944 lub #1944km
jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie orgaznizowanego wydarzenia. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony prywatności
dla profilu Urzędu Dzielnicy Targówek, znajdują się pod linkiem:
https://www.facebook.com/pg/U.Dz.Targowek/about/

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania
przyczyn oraz do przełożenia terminu imprezy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
okoliczności.
2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.
4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury
osobistej i dbałości o porządek podczas trwania biegu.
5. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

