
REGULAMIN ESKA LED’S RUN 

z dnia 03 marca 2019 roku 

§ 1. EVENT 

ESKA LED’S RUN – to impreza biegowa stworzona z myślą o miłośnikach różnego rodzaju 
aktywności ruchowych i aktywnego spędzania czasu. 

Celem imprezy są: 

1. Popularyzacja i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. 
2. Popularyzacja i promocja sportu, zwłaszcza biegania, jako dobrego i zdrowego sposobu 

na spędzanie czasu wolnego. 
3. Promocja miast, w których Eska Leds Run ma miejsce. 
4. Promocja sponsorów i partnerów Eska Leds Run w szczególności Radia Eska. 

§ 2. ORGANIZATOR 

Organizatorem wydarzenia Eska Leds Run jest Runport Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. B. Chrobrego 21, NIP 
7632131220, REGON 363938067, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod 
numerem 0000609515 (zwana dalej „Organizatorem”). 

§ 3. TERMIN I MIEJSCE EVENTU 

TERMIN 

Zawody odbywać się będą w dniu 1 czerwca 2019 r. w godzinach 20:00-23:00 

MIEJSCE 

Zawody odbywać się będą w okolicach nabrzeży rzeki Warty. 

 Start zawodów odbędzie się na trasie Wartostrady przy moście Królowej Jadwigi 
(zachodni brzeg Warty) 

 Trasa biegowa biegnie Wartostradą zachodnim brzegiem rzeki przez Most Bolesława 
Chrobrego i Most nad rzeką Cybina, dalej Wartaostradą wschodnim brzegiem rzeki w 
kierunku Mostu Królowej Jadwigi. 

 Meta biegu znajdować się będzie przy Plaży miejskiej Os. Piastowskie 

BIURO ZAWODÓW 

 Biuro zawodów mieścić się będzie przy Plaży miejskiej Os. Piastowskie 
 Terminy funkcjonowania biura zawodów: 



Dzień Godziny 

31.05 9:00 - 19:00 

01.06 9:00 - 19:30 

 Zadania - biuro zawodów weryfikuje uczestników przy wydawaniu pakietów 
startowych oraz udziela niezbędnych informacji w zakresie organizowanego 
wydarzenia. 

§ 4. PROGRAM EVENTU 

 

 Piątek 31.05.2019 

9.00 – 19.00 odbiór pakietów startowych  

 Sobota 01.06.2019 

9.00 – 19.30 odbiór pakietów startowych 

20.00 odprawa techniczna dla zawodników wraz z rozgrzewką 

20.30 start biegu 

21.30 przewidywany koniec zawodów 

22.30 Pokaz led 

23:30 Przewidywane zakończenie imprezy 

20.00 – 23.30 Występ DJ 

§ 5. DYSTANS I PODSTAWOWE ZASADY IMPREZY 

1. Dystans biegu wynosi : 4,5 km 
2. Start zawodów odbędzie się falowo w dwuminutowych odstępach czasu. 
3. Na trasie biegu nie znajdują się punkty żywieniowe.  
4. Punkt nawadniania przewidziano na mecie biegu w strefie finishera. 
5. Podczas zawodów nie będzie dokonywany pomiar czasu. 
6. Organizator nie zapewnia depozytu ani innego miejsca przechowania rzeczy i nie 

ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek rzeczy należących 
do uczestników. 

7. W trakcie imprezy zorganizowany zostanie pokaz DJ, wejście na strefy umieszczone 
pod sceną przewidziane jest wyłącznie dla uczestników imprezy. Teren przy strefie 
sceny zostanie wygrodzony w celu zapewnienia uczestnikom odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa. 

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać ogólnie przyjętych zasad 
bezpieczeństwa porządku publicznego, oraz stosować się do wszelkich instrukcji 
pracowników i wolontariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w 
trakcie organizowanej imprezy oraz szanować pozostałych uczestników Eska Led’s 
Run. 

9. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz porządku 
publicznego , przeszkadzania w organizacji imprezy lub innego łamania postanowień 
niniejszego regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do odmówienia 



uczestnictwa w imprezie lub usunięcia uczestnika  z imprezy bez zwrotu wniesionej 
opłaty wpisowej.  

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Wiek 
 
W imprezie mogą brać udział osoby w każdym wieku. 
 

 Warunki dodatkowe 

Uczestnik pełnoletni musi spełnić poniższe warunki: 

1. Wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę startową w 
wysokości określonej w §7 (opłata dokonywana jest za pośrednictwem 
internetowego systemu płatności PayU). 

2. Odebrać pakiet startowy w godzinach pracy Biura Zawodów. 
(przy odbiorze numeru startowego uczestnik zobowiązany będzie do złożenia 
podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez Organizatora). 

Uczestnik małoletni musi spełnić poniższe warunki: 

1. Otrzymać zgodę na uczestnictwo w organizowanych zawodach oraz zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda wyrażona przez przedstawicieli 
ustawowych dziecka tj. (rodziców (rodzica) posiadających pełnię praw 
rodzicielskich lub opiekunów (opiekuna) prawnych lub kuratora 
ustanowionego dla małoletniego) jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w 
zawodach. 

2. Wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę startową w 
wysokości określonej w §7 (opłata dokonywana jest za pośrednictwem 
internetowego systemu płatności PayU) – w przypadku osób małoletnich 
czynności w zakresie zgłoszenia powinny zostać wykonane przez 
przedstawiciela ustawowego działającego w imieniu małoletniego. 

3. Odebrać Pakiet startowy (osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego). 
Odbiór Pakietów dla osób małoletnich możliwy jest wyłącznie za okazaniem 
pisemnej zgody na uczestnictwo wyrażonej przez przedstawicieli ustawowych 
dziecka. 

4. Wzór pisemnej zgody zostanie udostępniony w systemie internetowym 
imprezy. 

UWAGA! 

Uczestnicy, którzy wypełnili poprawnie formularz zgłoszeniowy ale nie uiścili opłaty 
startowej za udział w imprezie będą wykreśleni z listy startowej. Warunkiem wpisania 
na listę startową będzie ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 
dokonanie płatności w ramach opłaty startowej. 

 



§ 7. OPŁATA 
 
1. Każdy uczestnik zawodów ponosi koszty opłaty startowej. 
2. Opłata startowa wynosi 49zł brutto. 
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
4. Wniesienie opłaty jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w imprezie. 
5. Opłaty startowej dokonuje się w procesie rejestracji w formie przelewu 
elektronicznego przez system PayU. 

§ 8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy w ramach poprawnie uiszczonej opłaty startowej otrzymują: 

1. Numer startowy. 
2. Profesjonalnie oznaczoną i zabezpieczoną trasę. 
3. Zabezpieczenie medyczne i ratownicze. 
4. Możliwość uczestnictwa w zawodach. 
5. Medal po ukończeniu zawodów. 
6. Pakiet startowy 

§ 9. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do zawodów dokonuje się za pośrednictwem internetowej platformy do 
zapisów. 

2. Platforma umożliwia rejestrację w sytuacji poprawnego wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego. 

3. Przeprowadzenie poprawnego procesu rejestracji i zgłoszenia na zawody 
uzależnione jest od dokonania płatności przez system PayU. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie terminów realizacji 
przelewów bankowych leżących po stronie Uczestnika lub/i internetowego systemu 
płatności PayU. 

§10. ZASADY KONKURSU „NAJLEPIEJ OŚWIETLONY” 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych i najoryginalniej oświetlonych 
uczestników wydarzenia. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 1 czerwca 2019r. 
3. Konkurs ogłaszany jest m.in. na stronie internetowej imprezy. 
4. Konkurs zostanie  przeprowadzany na imprezie finałowej Eska Leds Run. 
5. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w niej na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
6. Status uczestnika posiada osoba która kupiła pakiet startowy na stronie 

https://ledsrun.eska.pl/ lub wygrała go w konkursie radiowym przeprowadzanym w 
Radiu ESKA oraz zgłosi się w dniu imprezy na starcie biegu i wystartuje w zawodach. 

7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie ,,Najlepiej Oświetlony’’ jest uczestnictwo w 
zawodach Eska Leds Run oraz odpowiedni wiek uczestnika. 

8. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 

https://ledsrun.eska.pl/


9. Spośród uczestników imprezy biegowej wyłonionych zostanie maksymalnie dziesięciu 
uczestników biorących udział w konkursie „Najlepiej Oświetlony”.  

10. Uczestnicy konkursu po ich wyłonieniu zostaną zaproszeni na scenę przez 
prowadzącego. Następnie każdy z uczestników konkursu zostanie poproszony o 
wykonanie zadania konkursowego. 

11. Osobą decyzyjną w zakresie wyboru uczestników konkursu jest prowadzący 
wydarzenie. Decyzja o dopuszczeniu danego uczestnika do konkursu dokonywana 
będzie na podstawie subiektywnej oceny prowadzącego wydarzenie. Kryteria oceny 
decydujące o dopuszczeniu do konkursu to: sposób oświetlenia stroju uczestnika  
oraz jego chęć do wzięcia udziału w konkursie. 

12. Jeżeli w przeciągu 3 minut od wyboru uczestnika konkursu i jego wyczytaniu, 
uczestnik nie zdąży dotrzeć na scenę na której będzie przeprowadzany rzeczony 
konkurs – uczestnik taki zostaje zdyskwalifikowany. W miejsce zdyskwalifikowanego 
uczestnika nie wchodzi kolejny uczestnik konkursu. 

13. Trzech laureatów konkursu zostanie wybranych spośród dziesięciu wybranych 
uczestników konkursu. 

14. Przy wyborze laureatów konkursu pod uwagę brane będzie oświetlenie stroju 
laureata oraz sposób wykonanego przez niego zadania konkursowe.(zabawy ze 
sceny) 

15. O wyborze laureatów konkursu decyduje prowadzący na podstawie jego subiektywnej 
oceny. 

16. Nagrodami w konkursie są  nagrody pieniężne w postaci voucherów o wartość 500 zł 
netto dla każdego z laureatów. 

17. Nagrody pieniężne zostaną przekazane laureatom na konto bankowe wskazane 
przez laureatów w kwestionariuszu osobowym wypełnionym przez laureatów po 
zakończeniu konkursu. 

18. W przypadku niespełnienia przez laureatów powyższych zasad regulaminu lub nie 
wypełnienia kwestionariusza osobowego w sposób prawidłowy (w szczególności w 
zakresie podania numeru konta bankowego) w ciągu tygodnia od zakończenia 
konkursu nagroda przechodzi na własność Organizatora imprezy.. 

19. Organizator ma prawo przyznać dla uczestników konkursu dodatkowe nagrody 
uznaniowe, nie ujęte w regulaminie konkursu.  

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 d111anych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE zwane dalej: RODO informujemy, iż każdemu Uczestnikowi zgłaszającemu 
swój udział w zawodach przysługują określone poniżej prawa związane z 
przetwarzaniem przez Runport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Lubaszu, ul. B. Chrobrego 21, 64-720 Lubasz, KRS 0000609515 , (dalej 
„Runport”), danych osobowych: 

1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich 
sprostowania; 

2. Usunięcia danych osobowy tzw. „prawo do bycia zapomnianym”; 
3. Ograniczenia przetwarzania; 
4. Przenoszenia danych; 
5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 



7. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) 

 Jednocześnie informujemy ,że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Runport sp. z o.o. z siedzibą 

w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego 21 KRS 0000609515. 
2. Kontakt z administratorem jest możliwy: 

1. Pod numerem telefonu – 662396699 
2. Pod adresem e-mail – biuro@runport.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do: 
1. Zawarcia i wykonania umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit B RODO 

– umowa w zakresie uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu, w 
szczególności w zakresie czynności polegających na: 

1. Umieszczeniu i przetwarzaniu danych w systemie zapisów; 
2. Produkcji i wydaniu numerów startowych 
3. Produkcji i wydaniu pakietów startowych 
4. Produkcji i wywieszeniu list startowych w Biurze zawodów oraz 

umieszczeniu list w systemie zapisów 
5. Ogłoszeniu wyników zawodów z poszczególnych dystansów w 

systemie zapisów oraz stronie internetowej podmiotu 
realizującego pomiar czasu 

6. Produkcji list zwycięzców oraz ogłoszenie osób wskazanych do 
otrzymania nagród lub medalu. 

7. Przetworzeniu i archiwizacji danych osobowych w celu 
poprawnego przeprowadzenia pomiaru czasu i rozpatrywania 
ewentualnych skarg w tym zakresie 

8. Udzielaniu informacji i wskazówek oraz poprawności zapisów i 
rejestracji w biurze zawodów. 

2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 C RODO wynikających z 
prawa Unii lub prawa polskiego 

3. Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit.f RODO administrator przetwarza dane osobowe w 
poniższych celach: 

1. Celów archiwalnych i statystycznych 
2. zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 

(w szczególności bezpieczeństwa systemu umożliwiającego 
uczestnictwo w organizowanym wydarzeniu); 

3. dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami (np. w 
zakresie naruszeń dóbr osobistych Spółki Runport w 
szczególności jej dobrego imienia i wizerunku, czy też 
rzekomego łamania przez Spółkę lub innych organizatorów 
obowiązujących reguł prawnych); 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona 
zgoda (przez uczestnika, lub w przypadku osoby małoletniej przez 
przedstawiciela ustawowego uprawnionego do jej wyrażenia w imieniu 
uczestnika). 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt.3, dane te 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych, w szczególności: 

1. Pracownikom i współpracownikom Runport sp. z o.o. 
2. Podmiotom zewnętrznym ich pracownikom lub współpracownikom, 

wolontariuszom którzy produkują, przesyłają, pakują i wydają pakiety i 
numery startowe, wywieszają listy startowe, listy zwycięzców. 



3. Wolontariuszom Fundacji Runport wykonujący usługi wolontariackie w 
ramach organizowanych zawodów. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych w pkt. 3. 

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak 
również w formie profilowania – jednakże nie będzie to wywoływać wobec 
osoby której dane są przetwarzanie żadnych skutków prawnych lub w 
podobny sposób wpływać na sytuację rzeczonej osoby.  

 § 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Zawodnik wypełniający elektroniczny formularz zapisów, potwierdza iż startuje na 
własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości 
że udział w zawodach wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, a także 
możliwością wystąpienia szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie 
wspomnianego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej 
oznacza, że zawodnik zdecydował się na uczestnictwo w zawodach dobrowolnie i w 
sposób świadomy godzi się z rzeczonymi okolicznościami i podejmuje ryzyko na 
swoją wyłączną odpowiedzialność.  

2. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 
podczas dojazdu uczestników na wydarzenie i w czasie powrotu z wydarzenia. 

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz w zakresie 
czynności związanych z organizacją zawodów i ich przeprowadzeniem nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników i kibiców, 
które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach a które nie wynikają wyłącznie z 
celowego ich działania. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody z własnej 
winy w stosunku do innych uczestników jak i osób trzecich, w pełnym zakresie lub w 
przypadku przyczynienia się w odpowiedniej części. 

5. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze 
możliwość wyjechania pojazdów na trasę biegu. Uczestnicy zobowiązani są do 
przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego i przyjętych zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach publicznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane nieuwagą uczestników lub z 
innej przyczyny wywołane przez samych zawodników. W razie wypadku lub powstałej 
szkody związanej z imprezą a spowodowaną nieuwagą lub wywołaną przez 
uczestnika, uczestnik zrzekaj się prawa wystąpienia z roszczeniami 
odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub na 
ich rzecz lub osób będących pracownikami Organizatora. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy zarejestrują lub wyrażą zgodę na 
uczestnictwo osoby poniżej 18. roku życia ponoszą pełną odpowiedzialność za 
uczestnictwo takiej osoby w wydarzeniu i tym samym zwalniają Organizatora z 
odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia. 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie oświadczeniem o 
zapoznaniu się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego 
warunków. 



2. Każdy uczestnik zawodów w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

3. Uczestnicy zobowiązaniu są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów i Organizatora wydarzenia. 

4. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za 
wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. 

5. Wiążącą interpretacją treści regulaminu jest ta dokonywana przez sędziów lub/i 
Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w każdym czasie, 
możliwość wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań technicznych związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Warunkiem w wejścia rzeczonych zmian 
jest ogłoszenie ich w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 3 dni od 
ogłoszenia nowej treści regulaminu. 

 

 


