
REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

WYDARZENIA „SZTAFETA MIŁOSIERDZIA”  

 

§ 1 Postanowienia ogólne   

1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu „Sztafeta Miłosierdzia” 

(dalej: „Sztafeta”). 

 

2. Organizatorem Sztafety jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 11, 

00–372 Warszawa, samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy wpisana do Rejestru Instytucji 

Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006 (dalej: „Organizator”). 

 

3. Celem Sztafety jest promowanie idei wolontariatu, ukazywanie wolontariatu jako drogi do 

wieloaspektowego rozwoju, a także sieciowanie organizacji wolontariackich działających  

w Warszawie. 

 

4. Sztafeta odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. w godz. od 12.30 do 17.30. Będzie składała się  

z dwóch części:  

a. biegu, którego trasa przebiega przez skwer Anki Kowalskiej i skwer Bohdana Wodiczki przy 

ul. Tamka, 01-999 Warszawa;  

b. finału,  który  odbędzie  się  na  dziedzińcu  Centrum Myśli Jana Pawła II  przy  ul. Foksal 11, 

00–372 Warszawa. 

 

§ 2 Zasady uczestnictwa  

1. Udział w Sztafecie jest bezpłatny. 

 

2. W Sztafecie mogą wziąć udział drużyny liczące od 2 do 4 osób lub uczestnicy indywidualni  

(dalej: „Drużyny”). Warunkiem udziału w Sztafecie jest zgłoszenie Drużyny na zasadach określonych  

w ust. 5. 

 

3. Członkami Drużyny mogą być czynni lub byli wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu oraz osoby 

utożsamiające się z ideą wolontariatu i celem Sztafety. 

 

4. Sztafeta skierowana jest do osób w każdym wieku znajdujące się w stanie zdrowia pozwalającym na 

przebiegnięcie wybranego przez uczestnika dystansu. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział  

w Sztafecie jedynie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna, którą należy 

przedstawić w punkcie rejestracji Drużyn podczas odbierania numeru startowego. 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w Sztafecie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego  

na stronie internetowej: www.centrumjp2.pl/sztafetamilosierdzia do 24.04.2019 r. do godz. 23.59 

przez kapitana Drużyny oraz odebranie numeru startowego w punkcie rejestracji Drużyn na skwerze 

Anki Kowalskiej w dniu Sztafety w godz. 12.30-13.00. 



 

6. Po przesłaniu zgłoszenia członkowie Drużyny otrzymują drogą mailową informację od Organizatora 

potwierdzającą zakwalifikowanie Drużyny do udziału w Sztafecie oraz niezbędne informacje 

organizacyjne. 

 

7. W Sztafecie może wziąć udział nie więcej niż 100 uczestników. O zakwalifikowaniu Drużyn do udziału 

w Sztafecie decyduje kolejność nadesłania prawidłowo wypełnionych i kompletnych formularzy 

zgłoszeniowych. 

 

8. W formularzu zgłoszeniowym członkowie Drużyny deklarują długość dystansu, który pokonają podczas 

Sztafety: I – 500 m, II – 1000 m, III – 1500 m lub IV – 2000 m. Każdy członek Drużyny deklaruje inny  

(I, II, III, IV) dystans. W dniu Sztafety o godz. 13 uczestnicy zgodnie ze wskazówkami Organizatora 

zajmują stanowiska wzdłuż trasy biegu w zależności od zadeklarowanego dystansu: 2000 m – start 

(uczestnik nr 1), 1500 m – strefa zmian nr 1 (uczestnik nr 2), 1000 m – strefa zmian nr 2 (uczestnik  

nr 3), 500 m – strefa zmian nr 3 (uczestnik nr 4). Po zajęciu stanowisk przez członków Drużyn, na sygnał 

dany przez Organizatora, bieg rozpoczynają uczestnicy znajdujący się w punkcie startu. Niezależnie od 

liczby członków w Drużynie obowiązuje zasada, że uczestnicy znajdujący się w strefach zmian dołączają 

do biegu, gdy wszyscy członkowie ich Drużyny, którzy rozpoczęli bieg wcześniej, miną daną strefę 

zmian. Na przykład: kiedy uczestnik nr 1 dobiegnie do strefy zmian nr 1, do biegu dołącza uczestnik  

nr 2 tej samej Drużyny, kiedy uczestnicy nr 1 i 2 dobiegną do strefy zmian nr 2, do biegu dołącza 

uczestnik nr 3 tej samej Drużyny etc. 

 

9. Każdy uczestnik Sztafety powinien przynieść ze sobą dowolną książkę, którą będzie trzymał podczas 

pokonywania trasy Biegu. Podczas Finału uczestnicy mogą dobrowolnie przekazać książki, z którymi 

biegli, na rzecz jednej z 3 organizacji: 

a. Fundacji Zmiana; 

b. Domowi Pomocy Społecznej „Chemik”; 

c. Domom Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia. 

 

10. Uważa się, że Drużyna ukończyła Bieg, kiedy wszyscy jej członkowie przekroczyli linię mety. 

 

11. Po ukończeniu Biegu uczestnicy przechodzą na dziedziniec Centrum Myśli Jana Pawła II i biorą udział 

w Finale.  

 

12. Organizator nie przewiduje nagród dla Drużyny, która pokonała trasę biegu w najkrótszym czasie.  

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w wersji papierowej w punkcie 

rejestracji Drużyn podczas Sztafety. 

 

2. Każdy uczestnik Sztafety, biorąc w niej udział, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

 



3. Osoby uczestniczące w Sztafecie są obowiązane zachowywać się w sposób godny, niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, przestrzegać postanowień niniejszego 

Regulaminu, a w szczególności przestrzegać zakazu: 

a. posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie odbywania się 

Sztafety; 

b. posiadania i wnoszenia na teren odbywania się Sztafety narzędzi,  które  mogą  zagrażać  

bezpieczeństwu innych uczestników Sztafety; 

c. posiadania i wnoszenia na teren odbywania się Sztafety materiałów pirotechnicznych; 

d. wnoszenia na teren odbywania się Sztafety środków odurzających i substancji 

psychotropowych. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. 

 

5. Organizator nie zapewnia przechowania rzeczy uczestników; Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników na terenie odbywania się Sztafety. 

 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji Sztafety lub jej przerwania w przypadkach 

uzasadnionych, uniemożliwiających jej przeprowadzenie, niezależnych od Organizatora. 

 

7. Wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w rekrutacji osoba ubiegająca się o udział w Sztafecie wyraża 

zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora – Centrum 

Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, w celu organizacji 

i przeprowadzenia Sztafety, w tym promocji, archiwizacji, ewaluacji Sztafety, upublicznienie swoich 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Organizatora 

i Sztafety. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie 

skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Sztafecie.  

 

8. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze Sztafetą 

jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod 

numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560. Dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21,  

e-mail: iod@centrumjp2.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Sztafety, w tym promocji, archiwizacji i ewaluacji Sztafety. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 

ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich  

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego 

organu nadzoru w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Administrator 

będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, 

gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla 

których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 



9. Uczestnicy Sztafety przyjmują do wiadomości, iż Sztafeta będzie utrwalana fotograficznie oraz może 

być rejestrowana przy użyciu kamer video i w ramach uczestnictwa w Sztafecie wyrażają zgodę na 

utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu utrwalonego na materiale fotograficznym i video, 

w całości lub w dowolnych fragmentach, w tym także wraz z wizerunkami i wypowiedziami innych 

osób, w dowolnym czasie, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, w szczególności na nośnikach 

wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym na 

witrynach i portalach internetowych Organizatora, a także w materiałach informacyjno-promocyjnych 

związanych z Wydarzeniem. 

 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji. 

 


