
 

REGULAMIN 
 

Słownik pojęć 

1. Organizator – Rewers sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/f8, 80-755 Gdańsk, NIP: 
5833217447, tel. 533375913, e-mail: bieg@rewers.edu.pl, rewers.edu.pl. 

2. Uczestnik – osoba biorąca udział w dowolnej aktywności Biegu Belfrów lub 

w IronTeacher. 
3. Aktywność – każda z poniższych dyscyplin i dystansów: 

a. bieg – minimum 6 km 

b. marsz – minimum 6 km 

c. jazda rowerem – minimum 12 km 

4. IronTeacher – dyscyplina specjalna, w ramach której uczestnik pokonuje 
łączny dystans 66 km, wykonując w terminie wskazanym w pkt. 8 Regulaminu 
następujące aktywności: 

a. marsz – 12 km (dystans pokonany jednorazowo lub maksymalnie 
podczas trzech aktywności)  
b. bieg – 18 km (dystans pokonany jednorazowo lub maksymalnie 
podczas trzech aktywności) 
c. jazda rowerem – 36 km (dystans pokonany jednorazowo lub 
maksymalnie podczas trzech aktywności) 

 

Zasady biegu 

5. Celem biegu jest szerzenie idei aktywności fizycznej wśród pracowników 
systemu oświaty oraz zebranie środków finansowych na cel charytatywny 
wskazany w materiałach informacyjnych o biegu. 

6. Całość zysków pochodzących ze sprzedaży pakietów startowych (koszt 
pakietu startowego pomniejszony o kwotę zakupu medalu, gadżetu, 
statuetki, koszulki itp. oraz koszt wysyłki i przygotowania wysyłki) zostanie 

przeznaczona na cel charytatywny. 
7. Uczestnikami Biegu Belfrów mogą być pracownicy placówek systemu 

oświaty: kadra zarządzająca szkół, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, 
osoby zatrudnione (lub współpracujące) w bibliotekach, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, placówkach doskonalenia nauczycieli, 
domach kultury itp. 

8. Bieg Belfrów odbywa się w terminie od 1 października 2022 r. do 31 

października 2022 r. 
9. Wydarzenie ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy z uczestników 

może wykonać wybraną aktywność/aktywności w dowolnym terminie 
(pomiędzy 1 a 31 października) i miejscu. 



10. Organizator nie dokonuje pomiaru czasu ani nie wyznacza limitu w tym 
zakresie. Każdy z uczestników dokonuje pomiaru za pomocą własnych 
urządzeń/aplikacji.  

11. Zapisy na Bieg Belfrów odbywają się za pośrednictwem strony internetowej: 
https://elektronicznezapisy.pl/ lub mailowo pod adresem bieg@re-
wers.edu.pl, lub telefonicznie: 533 375 913 

12. Warunkiem udziału jest zaakceptowanie regulaminu oraz wykupienie 
i opłacenie wybranego pakietu startowego: 

a. Pakiet podstawowy – dla wybranej aktywności wymienionej w pkt. 
3 Regulaminu. Opłata: 40 zł. Uczestnik otrzymuje medal Biegu 
Belfrów. 

b. Pakiet rozszerzony – dla wybranej aktywności wymienionej w pkt. 
3 Regulaminu. Opłata: 80 zł. Uczestnik otrzymuje medal Biegu 
Belfrów oraz koszulkę. 

c. Pakiet IronTeacher – dla dyscypliny opisanej w pkt. 4 Regulaminu. 
Opłata: 80 zł. Uczestnik otrzymuje: medal Biegu Belfrów, statuetkę 
IronTeachera. 

d. Pakiet IronTeacher rozszerzony – dla dyscypliny opisanej w pkt. 
4 Regulaminu. Opłata: 120 zł. Uczestnik otrzymuje: medal Biegu 
Belfrów, statuetkę IronTeachera, koszulkę. 

12. Warunkiem otrzymania statuetki IronTeachera jest przesłanie do 
organizatora na wskazany adres bieg@rewers.edu.pl mailowy zdjęć 
z dowolnej aplikacji rejestrującej aktywność  sportową, zawierających: 
przebieg trasy, odległość, datę wykonania. Osoby, które nie 

dopełnią tego warunku, otrzymają jedynie medal. 
13. Medal, ew. statuetka, koszulka, o których mowa w pkt. 12 Regulaminu, 

zostaną własne do Uczestnika przesyłką pocztową lub kurierską w terminie 
do 30 dni od dnia zakończenia Biegu Belfrów. 

14. Aby jego aktywność została uznana przez organizatora za wykonaną 
prawidłowo, Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia na adres mailowy 
Organizatora (bieg@rewers.edu.pl) zdjęcia/zrzutu ekranu z dowolnej 
aplikacji rejestrującej aktywność sportową, zawierające: przebieg trasy, 
odległość, datę wykonania. 

15. Uczestnicy Biegu Belfrów przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu 
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko 
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki powstałe 
w trakcie biegu. 

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne 
rozstrzyga Organizator. 

 



POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Rewers sp. z o.o., ul. 

Szafarnia 11/f8, 80-755 Gdańsk, NIP: 5833217447, tel. 533375913, e-mail: 
biuro@rewers.edu.pl, rewers.edu.pl. 

2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, 
zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji 
niniejszej imprezy. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników 
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja 
umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi 
zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której 
dane dotyczą. 

3. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania 
danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenie przetwarzania danych, e) 
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku 
w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w niniejszej imprezie. 


