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REGULAMIN IMPREZY WIRTUALNEJ 

"Sztafeta 11.11.11.11” 
w dniu 11.11.2020 r. 

 
§1 Informacje ogólne 

 
• Organizatorem sztafety jest Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” 
KRS 0000 159799 REGON 519569474 
 
• Sztafeta zawiera podstawowe zasady: 

1. Dobrowolność - udział w sztafecie jest dobrowolny, żadna osoba nie może czerpać 
korzyści materialnych z tytułu udziału w tej sztafecie !!! 

2. Sztafeta nie ma formy rywalizacji !!!  Jej celem jest promocja wolontariatu jako 
nowoczesnej formy patriotyzmu.  

3. Bezstronność- uczestnikami  może być każdy, komu nie są obce wartości takie jak 
wolontariat i patriotyzm, bez względu na płeć, wiek.  

4.  W Sztafecie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu gołdapskiego, którzy mogą 
odebrać pakiet startowy z Centrum Wolontariatu ul Żeromskiego 5A w Gołdapi 
     

§2 Zasady obowiązujące 
 
• Uczestnik, aby mógł zaliczyć udział w sztafecie musi dnia 11.11.2020 roku  

udokumentować swój udział zdjęciem lub krótkim filmikiem 
•  Pokonać trasę wyznaczoną przez siebie,  w otrzymanej koszulce  od organizatora.  
•   Zdjęcia lub krótki filmik  dokumentujący jego udział należy w dniu 11.11.2020 wysłać 

na e-mala  wolontariat.sps@op.pl  
 

§ 3 Zgłoszenia 
 

•  Do udziału w sztafecie uczestnicy zgłaszają się w formie  elektronicznej wypełniając 
formularz zgłoszenia ( załącznik ) do pobrania na facebook:  lokalnych portalach. 

• Każda osoba, która chce wziąć udział w sztafecie wypełnia formularz zgłoszenia  
• Dopuszcza się wysłanie na e-meila  więcej niż jednego formularza  
•  Aby dokonać  rejestracji należy prawidłowo   wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  i 

wysyłać  na e-mail wolontariat.sps@op.pl  
• Zgłoszenia  przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 09.11.2020  
• Ilość zgłoszeń jest ograniczona. Po wyczerpaniu pakietów startowych - koszulek 

uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora.  
• Zgłoszenie zostanie  zweryfikowane w dniu odbioru pakietu startowego.  
•  Uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora na podany kontakt w formularzu 

zgłoszenia o sposobie odebrania pakietu startowego.   
• Dodatkowych informacji udziela Dorota Łasica tel. 691676 329, e-mail 

dorota_lasica@op.pl 
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§3  Ochrona Danych Osobowych i utrwalanie przebiegi imprezy 
 

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na formularzu 
zgłoszenia ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych 
( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 
95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, 
przeprowadzenia i promocji Sztafety 11.11.11.11. Przetwarzanie danych obejmuje także 
publikację wizerunku uczestnika, przesłanych  zdjęć i filmików  do organizatora - w każdy 
sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb 
organizacji sztafety. 
 

 
 

§5  Postanowienia końcowe 
 

 
• Wszyscy uczestnicy biorą udział w sztafecie  na własną odpowiedzialność i nie mogą 
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych 
podczas realizacji zadania. 
• W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
•  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi. 
 

 
 


