
I. Postanowienia ogólne 
Organizatorem wolontariatu Nocnego adidas Półmaratonu Praskiego oraz imprezy 
towarzyszącej adidas Runners Piątki Praskiej jest  Stowarzyszenie Warszawski 
Klub Biegacza, wpisane do KRS 0000478277, z siedzibą w Warszawie 00-459, 
przy ulicy Myśliwieckiej 9. 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wolontariacie 

podczas przygotowania i organizacji Półmaratonu Praskiego i imprezy 
towarzyszącej adidas Runners Piątki Praskiej oraz wymagane sposoby 
zachowania się Wolontariuszy. 

2. Wolontariuszem jest osoba, wobec której spełnione są przesłanki określone
w niniejszym Regulaminie oraz zgłosiła się za pomocą formularza rejestracyjnego 
dostępnego na stronie internetowej www.polmaratonpraski.pl. 

3. Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie zgłosiła się i ochotniczo oraz bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.z 2016r.,poz. 1817) związane z organizacją i obsługą imprezy Nocny 
adidas Półmaraton Praski oraz imprezy towarzyszącej adidas Runners Piątka 
Praska. 

4. Wolontariusze wspierają Organizatora w grupach zadaniowych: w Biurze 
Zawodów, Depozytach, obszarach Start/Meta, w punktach 
nawadniania/odżywczych oraz na trasie biegu. Prace obejmują pomoc
w organizacji imprezy, jej przebiegu, w szczególności prace porządkowe, 
informacyjne, wspierające biegaczy przy czym Organizator zwraca uwagę na to, 
że szereg zadań jest realizowanych w późnych godzinach wieczornych i 
nocnych. 

II. Cele 
Celami wolontariatu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem 
szczególnego charakteru Nocnego adidas Półmaratonu Praskiego i biegu 
towarzyszącego adidas Runners Piątki Praskiej a także czasu i okoliczności 
wykonywania świadczeń przez Wolontariuszy, są w szczególności: 
• pomoc w pracach związanych z organizacją i przebiegiem imprezy,

w szczególności w  porządkowaniu i pracy informacyjnej na rzecz uczestników 
biegu, 

•  umożliwienie Wolontariuszom nabycie nowych umiejętności, 
•  promocja idei oraz tworzenie standardów wolontariatu w imprezach biegowych, 
•  upowszechnianie biegania wśród Wolontariuszy jako najprostszej formy ruchu. 

III. Zgłoszenie i rekrutacja 
1. Zgłoszenia do wolontariatu przyjmowane są poprzez Formularz rejestracyjny 

dostępny na stronie internetowej www.polmaratonpraski.pl w zakładce 
Wolontariat zawierający dane osobowe oraz kontaktowe. 

2. O zakwalifikowaniu do wolontariatu decyduje Organizator na podstawie 
przekazanych zgłoszeń. 

3. O wynikach rekrutacji Wolontariusz zostanie poinformowany drogą mailową
lub telefoniczną lub w inny uzgodniony sposób. 

4. Każdy Wolontariusz otrzyma informacje niezbędne do prawidłowej realizacji 
zadań.

IV. Zasady współpracy i zobowiązania Organizatora 
1. Za wykonywane przez Wolontariusza świadczenia w ramach Wolontariatu nie 

przysługuje wynagrodzenie pieniężne. Organizator nie finansuje kosztów 
dojazdu i noclegu Wolontariuszy. 

2. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia Wolontariuszom odpowiedniej 
organizacji i dobrego środowiska realizacji zadań. 

3. Decyzję nt wyboru obszaru zadaniowego dla Wolontariusza podejmuje  
Organizator lub wyznaczony przez Organizatora Koordynator.

4. Do każdej grupy działań (np. punkt odżywiania) zostaje przydzielony 
Koordynator. Koordynatorzy zarządzają działaniami Wolontariuszy, w tym 
decydują o przydziale Wolontariusza do grupy zadaniowej oraz przekazują 
informacje o zakresie obowiązków. 

5. Koordynatorzy są uprawnieni do wyznaczania nowych zadań Wolontariuszowi. 
6. Organizator zapewnia Wolontariuszowi: koszulkę, napoje, suchy prowiant, 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie, ubezpieczenie NNW.

V. Zobowiązania Wolontariusza 
1. Wolontariusz zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania zadań powierzonych 

przez Organizatora za pośrednictwem Koordynatora, w tym dbanie
o zachowanie porządku w miejscu wykonywania zadań a także do zgłaszania 
wszelkich wątpliwości i/lub przeszkód uniemożliwiających wykonanie 
powierzonych czynności. 

2. Wolontariusz zobowiązany jest do godnego reprezentowania Nocnego adidas 
Półmaratonu Praskiego i imprezy towarzyszącej adidas Runners Piątka Praska 
poprzez swoją postawę, wysoką kulturę osobistą i zaangażowanie w realizację 
zadań. 

3. Podczas realizacji zadań Wolontariusz nie może pozostawać pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających. 

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody Rodzica 
lub Opiekuna prawnego na udział w wolontariacie podczas Nocnego adidas 
Półmaratonu Praskiego i imprezy towarzyszącej adidas Runners Piątka Praska. 

5. Wolontariusz podczas realizacji zadań dba o mienie powierzone przez 
Organizatora. 

6. Wolontariusz niezwłoczne poinformuje Organizatora o rezygnacji z udziału
w wolontariacie. 

VI. Warunki uczestnictwa w wolontariacie 
1. Wolontariuszem może zostać osoba, która do dnia 3 września 2022r. ukończy 

16 rok życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w wolontariacie jest prawidłowe wypełnienie 

Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Internetowej, akceptacja 
niniejszego Regulaminu, a także: udzielenie Organizatorowi zgody na 
nieodpłatne, nieograniczone terytorialne wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie
i na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszego 
oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) 
wizerunku przez Organizatora, do celów realizacji, informowania, 
upowszechniania i promowania działań związanych z wolontariatem podczas 
Nocnego adidas Półmaratonu Praskiego i imprezy towarzyszącej adidas 
Runners Piątka Praska. 

3. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć do Organizatora oświadczenie 
ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wolontariacie. Rodzic lub 
opiekun prawny dziecka przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za dojazd i powrót dziecka z miejsca pełnienia zadań. 

4. Dane osobowe Wolontariuszy umieszczone w Formularzu rejestracyjnym mogą 
być przetwarzane w zakresie prowadzenia rekrutacji oraz realizacji zadań 
związanych z wolontariatem podczas przygotowania i organizacji Nocnego 
adidas Półmaratonu Praskiego i imprezy towarzyszącej adidas Runners Piątka 
Praska. 

5. Organizator będzie uprawniony do wysyłania Wolontariuszowi w dowolnym 
czasie wiadomości zakresie prowadzenia i realizacji wolontariatu. 

6. Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w niniejszym 
Regulaminie. 

VII Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Agencja Reklamowa Storm 
Sławomir Szczęsny, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, z siedzibą 
w Warszawie (kod pocztowy: 04-129) przy ul. Sulejkowskiej 35/12, posiadająca 
numer NIP: 125-003-94-23 (zwana dalej „Administratorem”).  (zwana dalej 
„Administratorem”).

2. Dokonując rejestracji, Wolontariusz wyraża zgodę na umieszczenie swoich 
danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów 
realizacji imprezy. Przekazanie danych osobowych Wolontariusza jest 
dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wolontariacie.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Wolontariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia 
usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane 
osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju 
świadczonych usług: nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu;
adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu 
stacjonarnego lub komórkowego; płeć; data urodzenia.

5. Wolontariusz ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. Dane osobowe Wolontariuszy mogą być przekazywane 
podmiotom współpracującym przy realizacji imprez i akcji z nimi związanych
na podstawie odpowiednich umów powierzenia.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
imprezy oraz kolejnych jej edycji.

7. Wolontariusz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Postanowienia końcowe 
1. O zmianach wprowadzanych w Regulaminie wolontariatu Organizator będzie 

informował Wolontariuszy za pośrednictwem strony internetowej 
www.polmaratonpraski.pl lub drogą mailową lub w inny uzgodniony sposób. 

2. Organizator wolontariatu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie. 
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