
REGULAMIN 
NOCNEGO BIEGU NA 1 MILĘ 

odbywającego się w ramach AR THE NIGHT MILE 
(dalej: „Regulamin”) 

 
§1 

Zasady Ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia biegu na 1 milę (1609 
m) odbywającego się dnia 19 października 2019 r. przy ulicy Zajęczej 2B (strefa 
startowa) w Warszawie, w okolicy Elektrociepłowni Powiśle (dalej: „Zawody”) w 
ramach AR THE NIGHT MILE. 

2. Celem Zawodów jest promocja aktywności fizycznej w przestrzeni miejskiej, wsparcie 
działań ekologicznych na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie wizerunku marki 
adidas.  

3. Organizatorem Zawodów jest Walk Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /01-029/ 
przy ul. Dzielnej 60, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000264590, NIP 525-23-68-966, REGON 140596694, o kapitale 
zakładowym w wysokości 180.000,00 zł (dalej: „Organizator”). 

4. Zasady przebiegu oraz udziału w AR THE NIGHT MILE określa Regulamin dostępny na 
stronie internetowej arthenightmile.pl (dalej: „Strona internetowa”). 

5. Do kontaktu z Organizatorem służy następujący adres e-mail: biuro@arthenightmile.pl 
§2 

Dane Osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów w rozumieniu 
Rozporządzenia 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 – dalej „RODO”) jest Organizator. 
Kontaktowy numer telefonu: +48 22 379 25 51 

2. Do kontaktu z pełnomocnikiem przetwarzania danych osobowych służy następujący 
adres email: ado_walkevents@walk.pl 

3. W związku z uczestnictwem w AR THE NIGHT MILE oraz Zawodach dane osobowe 
Uczestników zbierane i przetwarzane są w zakresie: 
a) zwykłych danych: imię, nazwisko, numer telefonu uczestnika, numer telefonu 
ICE, adres e-mail, płeć, data urodzenia, miejscowość, kraj, klub; 
b) danych biometrycznych: wizerunek twarzy i sylwetki, 
na co Uczestnik wyraża zgodę. 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są: 
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu uczestnictwa w Zawodach, na które 

Uczestnik wyraził zgodę w tym na utrwalenie ich przebiegu, wizerunku, 
przesyłania informacji organizacyjnych (mail/SMS), obsługi zgłoszeń i 
reklamacji; 

b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie podatkowym, 
rachunkowym oraz instytucji obowiązanej; 



c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora tj. marketing bezpośredni produktów i 
usług własnych oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych 
roszczeń. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Odmowa podania danych 
osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia i udziału w 
Zawodach. 

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim 
współpracującym, w szczególności Fundatorowi, podmiotom współpracującym przy 
realizacji Zawodów i akcji z nimi związanych oraz podmiotom świadczącym usługi 
pocztowe lub kurierskie, usługi rachunkowo-księgowe, prawne, windykacyjne, 
telekomunikacyjne, informatyczne, hostingowe oraz archiwizacji. 

6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zawodów 
oraz po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu 
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody dane osobowe 
przetwarzane będą do czasu jej wycofania. 

7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
• dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, 

uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), 
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych oraz wniesienie 

sprzeciwu wobec przetwarzania, 
• przenoszenie danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od 

Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik 
może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby 
Organizator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Organizator zrobi 
to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia 
danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na 
podstawie umowy, 

• wniesienie sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane 
osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, 

• prawo do wycofania zgody - zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie. 

8. W razie skorzystania z jednego z przysługujących praw, Administrator dołoży wszelkich 
starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji. 

9. Każdej osobie, której dane osobowe Administrator przetwarza, przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Każdy z Uczestników wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby wizerunek 
i/lub głos Uczestnika (wizerunek dźwięczny) (łącznie Wizerunek) oraz wypowiedź 
Uczestnika (utwór) i zapis realizowanej przez Uczestnika roli w trakcie Imprezy 
(artystyczne wykonanie roli) (wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli Organizator lub 
Sponsor uzna to za stosowne, z zachowaniem ich prawa do eksploatacji bez oznaczeń 
indywidualizujących autora) - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, zostały 
wykorzystane w przygotowywanych przez Sponsora, Organizatora lub inne podmioty 
działające na zlecenie Sponsora lub Organizatora w jakichkolwiek materiałach 
promocyjnych lub reklamowych, w tym w nagraniach audiowizualnych, fotografiach 



(dalej jako: „Materiały”) oraz przenosi majątkowe prawa autorskie do utworu oraz 
artystycznego wykonania roli na Organizatora i Sponsora. Nieodpłatne zezwolenie 
(upoważnienie) i przeniesienia praw, o których mowa powyżej odnosi się do 
wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z 
Wizerunku Uczestnika, utworu, artystycznego wykonania roli na wszystkich znanych 
polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: 
nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, 
w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na 
kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, 
techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

3) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, w tym sieciach multimedialnych, Internet, 
mediach społecznościowych; 

4) prawo obrotu w kraju i za granicą; 
5) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których audycję 

utrwalono; 
6) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 

stację naziemną; 
7) nadawanie za pośrednictwem satelity; 
8) retransmisja audycji; 
9) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
10) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 
11) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
12) wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronach Administratora 

lub Organizatora i w mediach społecznościowych; 
13) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu 

danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i 
bezprzewodowe; 

14) publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

15) wykorzystanie fragmentów Materiałów do celów promocyjnych i reklamy marki 
Administratora lub Organizatora, producentów oraz dystrybutorów Materiałów; 

16) umieszczenie i wykorzystanie przekazanych treści we własnych Materiałach 
promocyjnych, na stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało- i 
wielkoformatowej, na okładkach ewentualnych nośników i na nich samych oraz 
przekazanie tego prawa kontrahentom krajowym i zagranicznym; 

17) komercyjne wykorzystanie Materiałów oraz/lub ich 
odcinków/elementów/fragmentów w ramach Internetu (w tym dystrybuowanej 
w Internecie telewizji interaktywnej); 

18) równoczesnego i integralnego nadawania wizerunku i utworu nadawanego 
przez inną organizację radiową lub telewizyjną. 

11. Organizatorowi lub Sponsorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i 
czasie wykorzystywania Wizerunku Uczestnika oraz utworu i zapisu artystycznego 
wykonania roli w Materiałach - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów. 

12. Organizatorowi lub Sponsorowi przysługuje prawo do zestawiania wypowiedzi 
Uczestnika w czasie Materiałów i/lub wykonania artystycznego z innymi utworami, 
skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pół 
eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych 



Uczestnika, wprowadzania wszelkich zmian w utworach i zapisach wykonania roli oraz 
dokonywania ich opracowań, z prawem do zezwalania osobom trzecim na dokonywanie 
tych zmian lub opracowań, wykonywania praw zależnych, zezwalania na wykonywanie 
praw zależnych, korzystania z praw zależnych. 

13. Równocześnie Organizatorowi przysługuje prawo do przenoszenia wszelkich praw 
wynikających z niniejszego oświadczenia na inne osoby, w szczególności na Adidas 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A , 02-092 Warszawa, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000032095 ( Sponsor Imprezy) jak również udzielania dalszych upoważnień do 
korzystania z Wizerunku, w tym Sponsorowi. 

14. Uczestnik zobowiązuje się, iż nie cofnie zgody, o której mowa w ust.10-13 powyżej.  
15. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni i nieograniczony w zdolności do czynności 

prawnych.  
16. Biorąc udział w realizacji Materiałów Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady2016/679 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), tzw. RODO, w celu promocji i reklamy Materiałów i działalności 
Organizatora oraz działalności promocyjno-reklamowej Sponsora. 

17. Uczestnik akceptuje, że jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit a lub f RODO - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 
promocji i reklamy Materiałów oraz działalności Organizatora oraz działalności 
promocyjno-reklamowej Sponsora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, 
na potrzeby udziału Uczestnika w realizacji Materiałów. 

18. Uczestnik akceptuje, że Administratorem jego danych osobowych jest Organizator. 
19. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących 

działalności Organizatora, Uczestnik akceptuje, że odbiorcą jego danych osobowych 
mogą być: 
a) Sponsor, 
b) spółki powiązane kapitałowo ze Sponsorem  
c) spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem; 
d) podmioty przetwarzające moje dane osobowe na zlecenie Organizatora; 
e) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu 

należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne); 
f) dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz 

organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług 
informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe). 

20. Uczestnik akceptuje, że jego dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo 
będzie aktualny cel ich przetwarzania, a w przypadku roszczeń, jego dane osobowe 
będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu 
cywilnego lub przepisów podatkowych, a po upływie tych terminów jego dane będą 
usuwane lub poddawane anonimizacji. 

21. Uczestnik oświadcza, że podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, 
aczkolwiek akceptuje, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do uczestnictwa w realizacji Materiałów. 

 



§3 
Udział w Zawodach 

 
1. Uczestnikami Zawodów mogą być osoby, które do dnia 19 października 2019r. ukończą 

18 lat i uiszczą opłatę startową. 
2. Przez uczestnika Zawodów w rozumieniu Regulaminu należy rozumieć osobę, która 

spełnia warunki określone w Regulaminie i bierze udział w Zawodach (dalej: 
„Uczestnik”). 

3. Uczestnicy Zawodów są zobowiązani do okazania Organizatorowi przed rozpoczęciem 
Zawodów w Biurze Zawodów (w dniach wskazanych w ust. 6 poniżej) dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Osoba, która nie okaże w/w dokumentu nie może 
uczestniczyć w Zawodach. 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania Regulaminu Imprezy, porządku 
publicznego, poleceń służb porządkowych Organizatora oraz poszanowania 
pozostałych Uczestników Zawodów i uczestników AR THE NIGHT MILE. Organizator ma 
prawo usunąć z Zawodów osoby, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia 
Regulaminu. 

5. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w Biurze Zawodów 
podczas odbioru Pakietu startowego w formie pisemnej, poprzez potwierdzenie, że 
Uczestnik: 

a) akceptuje Regulamin AR THE NIGHT MILE oraz zobowiązuje się do jego 
przestrzegania oraz oświadcza, że w całości przeczytał treść Regulaminu i w 
pełni go rozumie i akceptuje; 

b) wyraża zgodę na udział w Zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność z 
pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, w tym dla zdrowia i życia, 
wynikających z charakteru AR THE NIGHT MILE oraz Zawodów; 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 
organizacją AR THE NIGHT MILE i Zawodów w zakresie wynikającym z 
Regulaminu AR THE NIGHT MILE, w szczególności zaś zapoznał się z klauzulą 
informacyjną wynikającą z art. 13 RODO zamieszczoną w tym Regulaminie; 

d) wyraża zgodę na korzystanie, w tym nieodpłatne rozpowszechnianie przez 
Organizatora lub Sponsora jego wizerunku utrwalonego na fotografiach i 
materiałach filmowych, prasowych, radiowych wykonanych podczas Zawodów 
oraz AR THE NIGHT MILE w zakresie wynikającym z Regulaminu AR THE NIGHT 
MILE, 

e) wyraża zgodę na poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 
wskazanych w ust. 6 poniżej.  
 

6. Każdy z Uczestników Zawodów otrzyma pakiet startowy składający się z worka, koszulki 
adidas, świecącej opaski, materiałów informacyjnych oraz numeru startowego (dalej: 
„Pakiet startowy”). Po odbiór Pakietów startowych Uczestnicy mogą się zgłaszać do biura 
zawodów zlokalizowanego na terenie Sklepu Biegacza Powiśle z siedzibą przy ul. Wybrzeże 
Kościuszkowskie 45 w Warszawie (dalej: „Biuro Zawodów”) w następujących dniach i 
godzinach: 

a. 18 października 2019 r. w godzinach 13.00– 20:00 oraz 
b. 19 października 2019 r. w godzinach 10:00 – 19:30 

 
Każdy z Uczestników jest zobowiązany do odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów 
osobiście.  



 
7. Każdy z Uczestników Zawodów może dokonać złożenia depozytu (dalej: „Depozyt”) w 

dniu 19 października 2019 w godzinach 19.00-24.00 na terenie Elektrowni Powiśle. 
Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w załączonych do pakietów workach, na 
których w wyznaczonym do tego miejscu trzeba przykleić naklejkę z numerem 
startowym. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 
pozostawione w depozycie. Punkt oddawania i odbioru depozytów zostanie oznaczony 
na mapie AR THE NIGHT MILE, która dostępna jest na Stronie internetowej oraz w 
Biurze Zawodów. Wydawanie depozytów będzie odbywało się za okazaniem numeru 
startowego. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza depozytem.  

 
§4 

Zasady prowadzenia Zawodów 
 

1. Lista Startowa Uczestników zawierająca numer startowy, imię, nazwisko, nazwę klubu, 
miasto, kategorie K/M będzie publikowana na Stronie internetowej na bieżąco w 
kolejności napływania kolejnych zgłoszeń.  

2. Start zawodników nastąpi o godzinie 20:30 
3. W Zawodach mogą brać udział osoby prawidłowo zgłoszone i zarejestrowane zgodnie 

z Regulaminem. Wszystkich Uczestników obowiązuje strój sportowy, zapewniony we 
własnym zakresie przez Uczestników. 

4. Zawody rozpoczynają się i kończą w tym samym punkcie wyznaczonym przy ulicy 
Zajęczej 2B (strefa startowa) w Warszawie, w okolicy Elektrociepłowni Powiśle zgodnie 
z oznaczeniem na mapie AR THE NIGHT MILE, która dostępna jest na Stronie 
internetowej oraz w Biurze Zawodów. 

5. Uczestnicy wyruszają ze startu wspólnego. 
6. Zwodnicy startują z określonej strefy czasowej. Zawodnik deklaruję strefę czasową w 

momencie ustawienia się w niej przed startem. 
7. Długość trasy wynosi 1 milę -1609 m. Trasa posiada atest PZLA. 
8. Uczestników obowiązuje limit czasu do przekroczenia linii mety wynoszący 15 minut od 

startu. Po upłynięciu limitu czasu meta zostanie zamknięta, a Uczestnicy zobowiązani 
są opuścić trasę Zawodów. 

9. Zawody odbędą się po wyznaczonej trasie, zamkniętej dla ruchu drogowego. 
Uczestnikom zabrania się wybiegania poza wyznaczoną trasę. Trasa Zawodów 
dostępna jest na Stronie internetowej. 

10. Pomiar czasu będzie się odbywał elektronicznie za pomocą chipu, przymocowanego 
do numeru startowego Uczestnika. 

11. Numer startowy należy przymocować poziomo z przodu na wierzchniej części koszulki 
w widocznym miejscu. Wszelkie modyfikacje, zginanie, zasłanianie, odrywanie chipów 
i pianek zabezpieczających są zabronione i stanowią podstawę dyskwalifikacji. 

12. Przewidziana została oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn. 
13. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – 

liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwsze 50 osób 
przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych 
(brutto – od strzału startera). 

14. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i 
netto. 

15. Zwycięzcami Zawodów zostaną 5 (pięć) kobiet i 5 (pięciu) mężczyzn z najlepszymi 
czasami brutto (dalej: „Zwycięzcy”). 



16. Na trasie zostanie oznaczony odcinek specjalny o dystansie 100 m, który podlega 
dodatkowej klasyfikacji. Na tym odcinku dokonany zostanie elektroniczny pomiar czasu 
netto.  

17. Zwycięzcami odcinka specjalnego na dystansie 100 m zostaną 3 (trzy) kobiety i 3 
(trzech) mężczyzn z najlepszymi czasami netto (dalej: „Zwycięzcy”). 

18. Zawody odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Uczestnik, który w 
chwili rozpoczęcia się Zawodów nie jest gotowy do startu, zostaje zdyskwalifikowany. 

19. Zawody sędziować będą sędziowie wyznaczeni przez Organizatora. 
20. Uczestnicy Zawodów bezpośrednio po zakończeniu Zawodów mogą składać do 

sędziego głównego protesty, które będą dotyczyły zdarzeń lub innych kwestii 
zaistniałych w trakcie trwania Zawodów. Sędzia główny wydaje ostateczną opinię 
bezpośrednio po zakończeniu Zawodów. 

21. Dla Zwycięzców przewidziane są nagrody (dalej: „Nagrody”). 
22. Zdobywcy miejsc I – V na dystansie 1 mili – 1609 m w oddzielnej klasyfikacji kobiet i 

mężczyzn otrzymają nagrody w postaci voucherów ufundowane przez Organizatora.  
23. Zdobywcy miejsc I – III na odcinku specjalnym 100 m w oddzielnej klasyfikacji kobiet i 

mężczyzn otrzymają nagrody w postaci voucherów ufundowane przez Organizatora. 
24. Oficjalne ogłoszenie wyników Zawodów i wskazanie Zwycięzców nastąpi bezpośrednio 

po zakończeniu Zawodów. Każdy uczestnik otrzyma wynik przez sms na numer 
podany w formularzu zgłoszeniowym. 

25. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w dniu odbywania się Zawodów. 
26. Nierozdysponowane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. 
27. Przekazanie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana 

na równowartość pieniężną lub nagrodę innego rodzaju, nie są możliwe. 
28. Zwycięzcom Zawodów nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości Nagród lub ich wymiany na inną rzecz. 
 

§5 
Sportowe zachowanie 

 
1. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Zawodach za: 

a) użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub innych 
Uczestników Zawodów, wyrażenie gestem lub słowem niezadowolenia z decyzji 
sędziego, 

b) inne zachowanie, które sędzia uzna za rażąco niesportowe, 
c) inne naruszenie niniejszego Regulaminu, 
d) skrócenie dystansu lub bieg po innej niż wyznaczona trasie. 

2. Do interpretacji i oceny zachowania Uczestnika uprawniony jest wyłącznie sędzia. 
 

§6 
Opieka zdrowotna 

 
1. Organizator nie zapewnia Uczestnikom biorących udział w Zawodach ubezpieczenia od 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 
2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną przy urazach powstałych w czasie 

trwania Zawodów. Nie ponosi, jednakże żadnej odpowiedzialności za udział w Zawodach 
osób chorych (każde odstępstwo od pełni zdrowia organizmu) i wynikające z tego tytułu 



wypadki i ich skutki. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu/mety i 
będzie obsługiwany przez ratowników medycznych. 

 
§7 

Zgłoszenia i Opłata Startowa 
 

1. Zgłoszenia udziału w Zawodach przyjmowane są od 12 września 2019 r. do 16 
października 2019 r. lub do dnia, w którym zostanie wyczerpany limit podany w §7 ust 
2 (dalej: „Zgłoszenie”). 

2. Udział w Zawodach jest możliwy dla ograniczonej liczby Uczestników. Organizator 
ustanawia limit startujących: 870 zawodników. Lista zostanie zamknięta w momencie 
nadania numeru 870. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.  

3. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza 
rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej w sposób zgodny z instrukcją. 

4. Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz 
wpłacenie opłaty startowej. 

5. Udział w Zawodach jest odpłatny. Wysokość opłaty startowej wynosi 29,00 złotych przez 
systemy płatności Dotpay Sp. z o.o. 

6. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, poza przypadkiem, gdy przyczyną 
zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.  

7. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego 
zawodnika w żadnym przypadku. 

8. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uregulowania płatności przez systemy Dotpay Sp. z 
o.o. 

9. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu w pełni przekazaną (po potrąceniu 
prowizji operatora systemu płatności) na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji 
alter eko, której celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta.  

 
§8 

Reklamacje 
 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu lub organizacji Zawodów mogą być 
zgłaszane do Organizatora w formie korespondencji elektronicznej wysłanej na adres 
e-mail: biuro@arthenightmile.pl Roszczenia z tytułu wad nagród mogą być zgłaszane 
do fundatora nagród zgodnie z zasadami obrotu z udziałem konsumentów.  

2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna umożliwiać identyfikację osoby 
ją składającej, w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym 
celu osoba składająca reklamację może wskazać np.: swoje imię i nazwisko, adres do 
doręczeń, a także zawrzeć w reklamacji opis zdarzenia, którego ona dotyczy. 

3. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 20.10.2019  
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba, która ją złożyła zostanie powiadomiona w 

terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez 
Organizatora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ust. 2 powyżej. 
 
 
 
 
 



§9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 
3. W sprawach dotyczących Zawodów nieuregulowanych w Regulaminie ostateczną 

decyzję podejmuje Organizator. 
4. Organizatorowi przysługuje możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej 

zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie 
stosownej informacji na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. 


