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Regulamin 

 

Regulamin zajęć Wieczory Biegowe – „Miej trochę wiary wystartuj z Fary” 

I. CEL IMPREZY: 

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

 

II. ORGANIZATOR : 

Parafia pw. św. Michała Archanioła 

ul. Farna 1, 89-240 Kcynia 
tel. 52 384 71 50 
 
III. TERMIN, GODZINA, MIEJSCE SPOTKAŃ: 

1. Spotkania odbywają się od 28 lutego 2020 r. 

(wyłączając święta państwowe), co piątek o godzinie 19:00 

- godzina 19:00 – rozgrzewka, 

- godzina 19:15 – rozpoczęcie biegu, trasa 2-2,5km, 

- po biegu przerwa, 

- godzina 20:30 Adoracja w Kościele. 

2. Adres spotkania – ul. Farna 1, przed Kościołem. 

 

IV. PRZEBIEG SPOTKAŃ: 

1. Zajęcia są bezpłatne. 

2. Zajęcia prowadzą: przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywna Kcynia, Ksiądz Wikariusz Jakub Fotin oraz 
Agnieszka Ciaciuch. 

3. Podczas zajęć, oprócz treningów biegowych, wykonywane są różnorodne ćwiczenia sprawnościowe, 
koordynacyjne, gimnastyczne. Program zajęć jest dostosowany do uczestników i nastawiony na osoby o różnym 
poziomie zaawansowania (głównie na osoby początkujące). 

 

V. UCZESTNICTWO: 

1. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby powyżej 16. roku życia. Młodsze dzieci muszą być pod opieką 
dorosłych. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator (Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kcyni) nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i 
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zajęciach. 

4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia 
oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń osób prowadzących zajęcia oraz kierownictwa 
obiektów. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu promocji oraz dokumentacji wydarzenia. 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych  (zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla 
przeprowadzenia i promocji zajęć Wieczory Biegowe – „Miej trochę wiary wystartuj z Fary”. Przetwarzanie 
danych obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska. 

7. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych jak i publikacja jest dobrowolna, ale nie wyrażenie na to 
zgody, uniemożliwia wzięcia udziału w zajęciach Wieczory Biegowe – „Miej trochę wiary wystartuj z Fary”. 
Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) wysyłając 
informację na adres: agnieszka.ciaciuch96@gmail.com. Uczestnik ma prawo do: a) dostępu do danych, b) 
sprostowanie, c) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub przerwania akcji. 

2. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

3. Wszelkie pytania mogą być kierowane do Pani Agnieszki Ciaciuch na adres: agnieszka.ciaciuch96@gmail.com 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie. 
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