
 

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ 

UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI BIEGIEM PO ZDROWIE 

NATURALNIE BIEGAM ! 

 

1. Organizatorem konkursu dla szkół uczestniczących w imprezie  

„BIEGIEM PO ZDROWIE”, zwanego dalej KONKURSEM, są: 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie ,,Radio Koszalin’’ S.A. 

z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin.  

 

2. KONKURS jest organizowany w ramach imprezy „Biegiem po zdrowie” zwanej dalej 

BIEGIEM, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. i składać będzie się z biegu 

masowego ulicami Koszalina oraz rekreacyjnego pikniku rodzinnego zorganizowanego 

na terenach „Wodnej Doliny”. 

3. W konkursie mogą brać udział szkoły i inne placówki edukacyjne działające na terenie 

woj.  Zachodniopomorskiego. 

4. KONKURS jest organizowany niezależnie od konkursu dla indywidualnych 

uczestników BIEGU, co oznacza, że reprezentanci poszczególnych szkół biorący udział 

w KONKURSIE dla szkół mogą brać udział w konkursie dla indywidualnych 

uczestników biegu. 

5. Aby wziąć udział w KONKURSIE dla szkół należy przed rozpoczęciem imprezy 

przekazać Organizatorowi akcji BIEGIEM PO ZDROWIE listę zgłoszeniową 

zawierającą dane reprezentantów szkoły, którzy będą uczestniczyć w Biegu i odebrać 

dla nich karty startowe. Na karcie startowej obok danych osobowych reprezentanta 

szkoły, muszą zostać także wpisane dane (nazwa) reprezentowanej szkoły.  

6. Zapisy uczestników BIEGU będą przyjmowane w dniu BIEGU od godziny 9.00 do 

11.45 oraz w tygodniu poprzedzającym BIEG, w siedzibie Radia Koszalin przy ulicy 

Piłsudskiego 41. Listy uczestników (zawierające imię, nazwisko, adres oraz dane 

szkoły) można przesyłać: promocja@radio.koszalin.pl 

7. BIEG odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 r. Rozpocznie się o godzinie 12.00 przed 

siedzibą Radia Koszalin przy ulicy Piłsudskiego 41. Następnie uczestnicy BIEGU 

udadzą się wyznaczonymi ulicami na metę, zlokalizowaną na terenach „Wodnej 

Doliny”. 

8. W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby posiadające kartę startową. 

9. Rozstrzygnięcie KONKURSU dla szkół nastąpi w oparciu o karty startowe, które 

zostaną zwrócone Organizatorowi na mecie po zakończeniu BIEGU. 
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10. Nagrodę otrzyma szkoła, którą w BIEGU reprezentowała będzie największa liczba 

uczestników. Liczebność reprezentacji każdej szkoły zostanie ustalona na podstawie 

liczby kart zwróconych Organizatorowi na mecie BIEGU. 

11. Po sprawdzeniu i przeliczeniu oddanych kart startowych, Organizator Biegu ogłosi 

wyniki KONKURSU i poda nazwę zwycięskiej szkoły. Ogłoszenie wyników konkursu 

nastąpi w czasie rekreacyjnego pikniku rodzinnego odbywającego się w ramach BIEGU 

w dniu 3 czerwca 2017 r. w godzinach 12.00-16.00. Dane zwycięskiej szkoły zostaną 

umieszczone na stronie internetowej : www.prk24.pl oraz FB. 

12. Szkole, która zwycięży w konkursie, nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 

szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub 

rzeczowego. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody powstałe z winy 

producenta.  

14. Reklamacje dotyczące „Konkursu dla szkół” należy przesyłać na adres: Radio Koszalin 

S.A., ul. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin w terminie do 14 czerwca 2017 r. 

Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane. 

15. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej 

szczegółowym uzasadnieniem.  

16. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. 

17. Umieszczenie uczestnika biegu na liście zgłoszeniowej do udziału w BIEGU składanej 

przez szkołę lub placówkę edukacyjna oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu przez wszystkich reprezentantów szkoły (oraz rodziców lub opiekunów 

prawnych niepełnoletnich reprezentantów szkoły). Umieszczenie reprezentanta na liście 

zgłoszeniowej oznacza także dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

reprezentantów szkoły na potrzeby organizacji BIEGU i związanego z nim 

KONKURSU zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926). Uczestnicy BIEGU przyjmują 

jednocześnie do wiadomości, że mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania. 
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