Zastanawialiście
się, ile
kilometrów jest z
Komendy
Miejskiej Policji
w w Gliwicach do
domku Świętego
Mikołaja w
Laponii? Nie?

To ok. 4800 km (tam i z powrotem), trochę dużo...
Nasz kolega, dzielnicowy z komisariatu w Ustroniu, aspirant sztabowy
Piotr Glenc, zawsze uśmiechnięty, opanowany, o przyjaznym
usposobieniu, człowiek gotowy nieść pomoc mieszkańcom Beskidów
teraz sam potrzebuje pomocy.
Piotr kocha sport i podróże, a jedną z jego największych pasji są góry.
Jest zdobywcą ponad połowy szczytów Korony Europy. 17 maja br.
wybrał się w Tatry, które ukochał – w ten sam dzień uległ wypadkowi.
Spadł w przepaść, doznając urazu kręgosłupa.
Chcemy pomóc Piotrowi w uzbieraniu pieniędzy na rehabilitację.
Włączcie się i tym samym zróbcie coś dla siebie.
Akcja polega na tym, by w dniach od 9 do 23 grudnia pokonać dystans
4800 metrów (bieg, nordic walking, bieżnia, chód) w czasie jednego
treningu.
Zdobądź pamiątkowy medal i dyplom!
Zdjęcie lub print screen aktywności wyślij na adres
wirtualnybiegdlapiotrka@gmail.com
W mailu podaj swój numer startowy.
Przed rozpoczęciem biegu otrzymasz, pocztą elektroniczną, imienny
numer startowy do samodzielnego wydruku. Możesz, lecz nie musisz, z
nim pobiec. Po biegu na pewno będzie świetną pamiątką!
Podejmij wyzwanie i pomóż koledze w potrzebie.
– Świąteczny bieg do Laponii –

Wirtualny Bieg Charytatywny dla Policjanta asp. szt. Piotra Glenca

–R–E–G–U–L–A–M–I–N–

I. ORGANIZATOR
◦ Komenda Miejska Policji w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 10-14
◦ Telefony:
Oficer Prasowy KMP Gliwice – 47 8592 210
◦ sierż. szt. Mateusz Piórkowski – 47 8592 351
◦ Adres e-mail: wirtualnybiegdlapiotrka@gmail.com
II. CEL IMPREZY
◦ Zebranie jak największej kwoty na rehabilitację dla asp. Piotra Glenca,
dzielnicowego z komisariatu w Ustroniu, który potrzebuje pomocy – nie możemy
zostawić go samego, więc 3…, 2…, 1… START!
◦ Zintegrowanie funkcjonariuszy Służb Mundurowych wraz z rodzinami oraz
społecznością osób spędzających aktywnie czas wolny – biegaczy, taterników,
wspinaczy, motocyklistów itp.
III. TERMIN, MIEJSCE
◦ Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie od 9 do 23 grudnia
2020 r. dystansu minimum 4800 metrów (bieg, nordic walking) w dowolnym
miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres
wirtualnybiegdlapiotrka@gmail.com zdjęcia lub print screena z aplikacji lub
zegarka. Przy wysyłaniu potwierdzenia prosimy o podanie numeru startowego.
IV. ZAPISY
◦ Rejestracja zawodników odbywa się drogą mailową – trzeba dokonać wpłaty
minimum 30 zł na konto Fundacji Moc Pomocy PKO Bank Polski S.A. 16 1020
5226 0000 6602 0635 0765 z dopiskiem: Piotr Glenc, przesłać na naszego
maila swoje imię i nazwisko oraz potwierdzenie wpłaty.
◦ W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa (darowizna) nie podlega
zwrotowi.
◦ Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy, wysłany na
adres e-mail do samodzielnego wydruku.
V. OPŁATY
◦ Opłata startowa (darowizna na rzecz Piotrka) za „Świąteczny bieg do Laponii –
Wirtualny Bieg Charytatywny dla Policjanta asp. Piotra Glenca” wynosi minimum
30 zł (całość wpłacanej kwoty jest przekazywana Piotrowi przez Fundację Moc
Pomocy, organizatorzy nie pobierają żadnej opłaty – wolontariat).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
◦ Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej (tzw.
darowizny).

◦ W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej
w dniu startu ukończy 18 lat.
◦ Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności
poprzez wysłanie na adres wirtualnybiegdlapiotrka@gmail.com zdjęcia lub print
screenu biegu z aplikacji albo zegarka.
◦ Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do 28.12.2020 r.
◦ Wysyłka medali i gadżetów dla finalistów nastąpi do 31.01.2021r.
VI. NAGRODY
◦ Nagrody w postaci symbolicznych medali, dyplomów pamiątkowych oraz
drobnych gadżetów odblaskowych otrzymają osoby, które uzyskają trzy
najlepsze czasy biegu lub nordic walking w dwóch kategoriach – kobiety i
mężczyźni.
VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
◦ Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są
świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem
w zawodach oraz ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność, a
także że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w
zawodach.
◦ Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
◦ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania
przyczyny.
◦ Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
◦ Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na
karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie
danych osobowych Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora
w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji
zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania).
Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia
i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową,
rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynikw każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka
informacja dla potrzeb organizacji zawodów.

