REGULAMIN AKCJI „Wyzwanie Runner's World - Maraton 2020”

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Akcja, ani żaden z jej elementów nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
2. Organizatorem Akcji „Wyzwanie Runner's World - Maraton 2020” jest wydawnictwo MotorPresse Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, wydawca czasopisma Runner’s
World, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000151026, o
kapitale zakładowym w wysokości 2.860.000 zł, opłaconym w całości, NIP: 899-00-26-326, REGON:
930327847 (dalej jako Organizator).
3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 24.04.2020 do 18.10.2020.
4. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie runners-world.pl/WyzwanieRWmaraton

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Akcja przeznaczona jest dla Czytelników czasopisma Runner’s World wydawanego przez MotorPresse Polska sp. z o.o., chcących wziąć udział w 21. PKO Poznań Maraton, odbywającym się dnia
18.10.2020 roku, w ramach drużyny Czytelników Runner’s World pod nazwą „Wyzwanie Runner's
World - Maraton 2020” i ma na celu pomóc Uczestnikom w przygotowaniach do w/w maratonu w
ramach 16- tygodniowego cyklu przygotowawczego, przy czym w maratonie każdy z Uczestników
wystąpi pod własnym numerem startowym otrzymanym zgodnie z regulaminem tego maratonu,
mieszczącym się na stronie https://marathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/regulamin/
2. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które w momencie przyjmowania zgłoszeń do Akcji
miały ukończone 18 lat.
3. W akcji może wziąć udział maksymalnie 50 osób.
4. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) Zarejestrowanie się na stronie internetowej https://www.runners-world.pl/minisite/rw-wyzwaniemaraton-2020/zapisy poprzez prawidłowe wypełnianie formularza zgłoszeniowego dostępnego od
24.04.2020 oraz opłacenia wybranego pakietu uczestnictwa.
b) Zapłata kwoty „Pakiet za 250 zł” lub „Pakiet za 499 zł” za pomocą systemu płatności online
dostępnego w procesie rejestracji uczestnika Akcji tytułem pokrycia kosztów świadczeń na rzecz
Uczestnika przez Organizatora, a wymienionych w dziale III pkt 1. O dacie spełnienia w/w warunku
decyduje data i godzina uznania rachunku bankowego Organizatora. Jeżeli w/w kwota nie wpłynie na
konto, Uczestnik traci prawo do udziału w Akcji, a jego miejsce może zostać przydzielone innej osobie,
która zarejestruje się na stronie internetowej Akcji i prawidłowo opłaci wybrany pakiet uczestnictwa w
„Wyzwanie Runner's World - Maraton 2020”.

c) Złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w maratonie z uwagi
na stan zdrowia.
d) Zapoznanie się z Regulaminem 21. PKO Poznań Maratonu znajdującego się na stronie
https://marathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/regulamin/
5. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od uczestnictwa w Akcji lub maratonie po uiszczeniu
opłaty i przystąpieniu przez Organizatora do wykonania świadczeń, o których mowa w paragrafie 3
poniżej, uiszczona przez Uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.

III. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH AKCJI
1. W ramach Akcji Organizator poza innymi działaniami o charakterze organizacyjnym
przedsięwzięcia, zobowiązuje się w zamian za opłatę uiszczoną w ramach opcji „Pakiet za 499 zł”
przez Uczestnika do:
a) umożliwienia Uczestnikowi w wyznaczonych dniach i godzinach konsultacji z trenerem (informacje
przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście – adres e-mail
trenera i numer jego telefonu zostanie wysłany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie do Teamu
Runner’s World),
b) przygotowania dla Uczestnika w oparciu o informacje uzyskane od niego w formularzu
rejestracyjnym przez trenera indywidualnego programu treningowego (zostanie przesłany pocztą
elektroniczną najpóźniej 16 tygodni przed datą 21. PKO Poznań Maraton). Uczestnicy programu
„Wyzwanie Runner's World - Maraton 2020” będą trenować samodzielnie w miejscu zamieszkania.
c) przekazania najpóźniej w dniu biegu (18.10.2020 roku) koszulki technicznej z logo akcji w rozmiarze
określonym przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
d) dokonania rejestracji Uczestnika na liście startowej 21. PKO Poznań Maratonu i uiszczenia za
Uczestnika opłaty wpisowej w tych zawodach,
e) zapewnienia Uczestnikowi specjalnej obsługi na 21. PKO Poznań Maratonie: wstęp do strefy
Runner's World VIP (rejestracja, odbiór numerów startowych, szatnia, napoje, strefa relaksu: masaż).
f) uczestnicy przyjeżdżają do Poznania i zapewniają sobie ewentualny nocleg na własny koszt.
3. W ramach Akcji Organizator poza innymi działaniami o charakterze organizacyjnym
przedsięwzięcia, zobowiązuje się w zamian za opłatę uiszczoną w ramach opcji „Pakiet za 250 zł”
przez Uczestnika do:
a) przekazania najpóźniej w dniu biegu (18.10.2020 roku) koszulki technicznej z logo akcji w rozmiarze
określonym przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
b) dokonania rejestracji Uczestnika na liście startowej 21. PKO Poznań Maratonu i uiszczenia za
Uczestnika opłaty wpisowej w tych zawodach,
c) zapewnienia Uczestnikowi specjalnej obsługi na 21. PKO Poznań Maratonie: wstęp do strefy
Runner's World VIP (rejestracja, odbiór numerów startowych, szatnia, napoje, strefa relaksu: masaż).
d) uczestnicy przyjeżdżają do Poznania i zapewniają sobie ewentualny nocleg na własny koszt.

4. Po zakończeniu biegu w jednym z jesiennych numerów Runner's World powstanie materiał
podsumowujący przygotowania i start Uczestników akcji w 21. PKO Poznań Maraton.
5. Pełna lista Uczestników akcji i osiągniętych przez nich rezultatów, a także galeria zdjęć z biegu,
zastanie zamieszczona na stronie runners-world.pl.

IV. OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKÓW
1. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)., o ile dane takie będą ujawniane w toku Akcji i w związku z jej przebiegiem. W szczególności
w celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien podać Organizatorowi dane osobowe wymienione
w formularzu zgłoszeniowym.
2) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane te będą przechowywane
i przetwarzane zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celach związanych z
realizacją Akcji, na czas niezbędny do jej zorganizowania i rozliczenia, przy czym Organizator
zastrzega, że dane osobowe uczestników Akcji mogą zostać opublikowane w serwisie internetowym
www.runners-world.pl i w czasopiśmie Runner’s World, bez potrzeby wyrażania na publikację
odrębnej zgody) ( podstawa prawna: art.6 ust. 1 pkt b) RODO), a po tym okresie w celu wykonania
zobowiązań administratora do przechowywania dokumentacji finansowo księgowej, związanej z
realizacją Akcji (art. 6 ust. 1 pkt c), na czas niezbędny do realizacji w/w zobowiązania, i w ramach
uzasadnionego interesu administratora, w tym działalności marketingowej, ustalania i dochodzenia
roszczeń, prawa do dokumentowania własnej działalności (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), a także w
odniesieniu do danych na których przetwarzanie udzielono dodatkowej zgody, na podstawie zgody
dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym Akcji, na czas na jakie jej
udzielono lub do czasu jej odwołania (art. 6 ust. 1 pkt a),.
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w siedzibie Administratora, lub podmiotu
przetwarzającego dane na jego zlecenie lub innym miejscu prowadzenia przez nie działalności, z
zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i
europejskiego.
4. Organizator, jako administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a
w szczególności umożliwia nie anonimowym Uczestnikom dostęp do własnych danych osobowych i
prawo do ich poprawiania lub sprostowania, informuje uczestników o prawie skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wobec niezgodnego z prawem
przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych lub sprzeciwu odnośnie przetwarzania
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) RODO z uwagi na szczególną sytuację
uczestnika, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych (zastrzeżenie pkt 2
lit. b) pozostanie jednak nienaruszone), przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po
upływie okresu, na jaki jej udzielono, Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych

osobowych Uczestnika wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym wskazanym w punkcie 2).
5. W ramach realizacji celu przetwarzania, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, dane
osobowe Uczestników mogą być przekazywane Partnerom Akcji oraz podmiotom współpracującym
przy realizacji celu przetwarzania w tym przy Organizacji Akcji, Podmioty te będą miały prawo do ich
wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie administratorowi danych.
6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik
powinien kierować na adres Motor-Presse Polska Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Polska, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: zgloszenia@mpp.pl
wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi
podania danych, lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji
Wyzwania, Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Akcji.
8. Przystępując do Wyzwania Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora,
Partnerów akcji materiałów, w szczególności filmów nagranych oraz zdjęć wykonanych w ramach
Wyzwania, oraz utrwalonych na nich wizerunków i wypowiedzi uczestników Wyzwania (także tych
stanowiących dane osobowe Uczestników). W tym celu, z chwilą przystąpienia do Wyzwania, a więc z
chwilą wysłania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem
czasowym i terytorialnym, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Uczestnika zgodnie z art. 68 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencji wyłącznej i przenosi
na ten podmiot wyłączne prawo do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i informacji dotyczących
Uczestnika (także tych stanowiących jego dane osobowe), utrwalonych w w/w materiałach, z prawem
do przenoszenia uprawnień objętych licencją na osoby trzecie lub udzielania im sublicencji w pełnym
zakresie nabytych praw, obejmującej prawo do wykorzystania materiałów, filmów i zdjęć powstałych
w trakcie i w ramach Wyzwania wykonanych przez Organizatora, Partnerów lub współpracujące z nimi
osoby trzecie, wraz z utrwalonym w nich wizerunkiem Uczestnika, w tym jego wypowiedziami, głosem
(także tymi stanowiącymi jego dane osobowe), w zakresie rozporządzania i korzystania z nich w pełnym
zakresie dozwolonym prawem w całości i we fragmentach, także w połączeniu z innymi utworami,
wizerunkami, ich fragmentami, w dowolnym kształcie i konfiguracji, w tym jako ich części, także poza
Wyzwaniem i w oderwaniu od niego, na wszelkich znanych w chwili przystąpienia do Wyzwania polach
eksploatacji, w tym takich, jak :
a) utrwalanie dowolną techniką na dowolnym nośniku;
b) zwielokrotnianie dowolną techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z miejscami dostępnymi za
opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
d) prawo obrotu w kraju i za granicą, na dowolnych nośnikach, w tym przy użyciu Internetu i innych
technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
e) użyczenie, najem lub wymiana nośników, lub form, na których i w których dzieło utrwalono;

f) nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii
przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i formatu
przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity
g) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, w
serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu
danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
h) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
i) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkiem osób utrwalonych w materiałach. wraz z prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiałów, zdjęć i
filmów oraz udzieleniem Organizatorowi oraz Partnerom Akcji upoważnienia do wykonywania w
imieniu Uczestnika autorskich uprawnień osobistych do materiałów, zdjęć i filmów. Uczestnikowi
Wyzwania, który udzielił Organizatorowi oraz Partnerom akcji licencji, nie przysługuje z tego tytułu
żadne wynagrodzenie. W razie wynalezienia po przystąpieniu przez Uczestnika do Wyzwania
jakiegokolwiek pola eksploatacji nie opisanego powyżej Uczestnik wyraża zgodę na to, że z chwilą jego
wynalezienia, zakres udzielonej licencji, o którym mowa w niniejszym ustępie ulega automatycznemu
(bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń) rozszerzeniu na to pole eksploatacji, bez
konieczności ponoszenia przez licencjobiorcę jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu.
7. Przystępując do Akcji Uczestnik potwierdza, że nie istnieją po jego stronie żadne przeszkody natury
prawnej i faktycznej, w tym zdrowotnej, uniemożliwiające, lub ograniczające jego zdolność do udziału
w maratonie, jak i przygotowaniach do niego, a w szczególności nie występują w przypadku jego osoby
do tego żadne przeciwwskazania zdrowotne.
8. Uczestnik ma świadomość tego, iż o ostatecznym dopuszczeniu Uczestnika do udziału w maratonie
decydują wyłącznie jego organizatorzy, których wyłączną kompetencją jest dokonanie oceny stopnia,
w jakim Uczestnik spełnia warunki udziału w maratonie, w szczególności określone w jego
Regulaminie, mieszczącym się na stronie https://marathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/regulamin/
W przypadku niedopuszczenia Uczestnika do udziału w maratonie przez jego organizatorów, w
szczególności, gdy następuje to z powodu niespełnienia przez uczestnika wymogów określonych w
Regulaminie, o którym mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora
niniejszej Akcji żadne roszczenia.
V. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą by składane przez Uczestników w formie pisemnej listem
poleconym pod adres Organizatora przez cały czas trwania Akcji, jednakże nie później niż w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia listy Uczestników zakwalifikowanych (decyduje data wpływu reklamacji do
Organizatora). Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od
daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji listem poleconym.
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o
tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia
Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacja niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji
postanowień Regulaminu.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2020 r.

