
Regulamin challenge biegowego aktyWATor, wersja 2. z dn. 18.11.2021 r. 

1 
 

Challenge biegowy aktyWATor 
 
Przedłużono termin rozgrywania biegu o jeden miesiąc, pozostałe zapisy regulaminu 
pozostają bez zmian.  
Zmiany w regulaminie oznaczono kolorem czerwonym. 

I. Organizator 
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 
00 -908 Warszawa 46 
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ 
 

II. Miejsce i termin rozgrywania biegu 
Challenge biegowy aktyWATor ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik sam 
wyznacza sobie trasy. Łącznie trzeba pokonać dystans 70 km. Można to zrobić biegiem, 
truchtem, marszem lub spacerem, w terenie lub na bieżni – ważne by na własnych nogach. 
Termin: 
od 1 października do 21 grudnia 2021 r. 
Strona biegu: 
www.wojsko-polskie.pl/wat/bieg-aktywator. 
 

III. Warunki uczestnictwa 
W challenge biegowym aktyWATor mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały 
rejestracji na stronie www.wojsko-polskie.pl/wat/bieg-aktywator.  
Osoby niepełnoletnie, które chcą wystartować, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców. 
Dotyczy to uczestników, którzy najpóźniej 1.10.2021 ukończyli 16 lat. Zgoda rodziców – 
załącznik nr 1 niniejszego regulaminu – musi być podpisana przez rodzica/opiekuna 
prawnego i przesłana (skan) wraz ze zgłoszeniem na adres: aktywator@wat.edu.pl 

 
IV. Zasady biegu 

1. Challenge biegowy aktyWATor ma charakter wirtualny. 
2. Każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasy, o łącznym (kumulatywnym) dystansie min. 70 

km, w terminie pomiędzy 1 października a 21 grudnia 2021 r. 
3. Każdy uczestnik dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.  
4. Po ukończeniu biegów/marszów, ale nie później niż 22 grudnia 2021 r. do godziny 23:59, 

uczestnicy są zobowiązani do przesłania na adres: aktywator@wat.edu.pl 
a. zdjęć/screenów ze swoimi wynikami, oraz  
b. zdjęć z biegów z numerami startowymi (przynajmniej jedno zdjęcie).  

5. Każdy uczestnik przesyła tylko jeden e-mail na adres: aktywator@wat.edu.pl z 
potwierdzeniem wykonanych tras na łączny dystans 70 km. 

6. Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację ich przez 
organizatora do promocji biegu i uczelni.  

7. Po weryfikacji dystansu każdy uczestnik otrzyma pocztą pamiątkowy medal.  
8. Uczestnicy, którzy wpłacą dowolną kwotę na konto OPP Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej i wraz z potwierdzeniem pokonania dystansu biegu prześlą dowód wpłaty 
(dokonanej pomiędzy 1 października a 21 grudnia 2021 r.) otrzymają pamiątkową koszulkę.  
 

V. Termin zgłoszeń i opłata startowa 
1. W biegu może wziąć udział max. 700 uczestników. 
2. Zgłoszenia odbywają się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie  

www.wojsko-polskie.pl/wat/bieg-aktywator, w zakładce „rejestracja”.  

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
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3. Zgłoszenie musi zawierać: 
a. imię i nazwisko, 
b. datę urodzenia, 
c. adres korespondencyjny (do wysyłki medalu), 
d. adres e-mail, 
e. pełną akceptację regulaminu,  
f. w przypadku uczestników niepełnoletnich skan załącznika nr 1 „Zgoda na 

uczestnictwo w biegu i przetwarzanie danych osobowych uczestnika, który nie 
osiągnął pełnoletniości” , 

g. opcjonalnie skan potwierdzenia wpłaty na cel charytatywny + rozmiar koszulki 
4. Potwierdzeniem rejestracji uczestnika jest przydzielenie numeru startowego. Informacje te 

będą podawane sukcesywnie na stronie biegu. Jeśli po upływie 7 dni uczestnik nie otrzyma na 
podany w zgłoszeniu adres e-mail numeru startowego, uczestnik zobowiązany jest 
skontaktować się z organizatorem drogą elektroniczną poprzez e-mail: aktywator@wat.edu.pl. 

5. Zgłoszenia zostaną zamknięte w dniu 15 listopada 2021 r. Organizator zastrzega sobie 
możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w wypadku wyczerpania liczby miejsc. 

9. Udział w biegu jest darmowy.  
10. Uczestnicy, którzy wpłacą dowolną kwotę na konto OPP Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej i wraz z potwierdzeniem biegu prześlą dowód wpłaty (dokonanej między 1 
października a 21 grudnia 2021 r.) otrzymają pamiątkową koszulkę. Jeden uczestnik może 
otrzymać tylko jedną koszulkę.  
 

VI. Potwierdzenie biegu  
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do pomiaru dystansu we własnym zakresie.  
2. Potwierdzenie wykonania dystansu min. 70 km musi zostać wysłane drogą elektroniczną nie 

później niż 22 grudnia 2021 r. do godziny 23:59. Potwierdzenia wysłane po tym terminie nie 
będą brane pod uwagę.  

3. Za potwierdzenie wykonania challenge biegowego uznaje się wyraźne screeny z dowolnej 
aplikacji sportowej. Potwierdzenie musi zawierać daty wykonania i dystanse poszczególnych 
etapów.  

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wysłania zdjęć z biegów z numerami startowymi 
(przynajmniej jedno zdjęcie). 

5. Potwierdzenie należy wysłać na adres e-mail: aktywator@wat.edu.pl, podając w tytule 
numer startowy oraz imię i nazwisko uczestnika. 

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wysłania jednego e-maila zawierającego 
podsumowanie biegów wykonanych w terminie od 1 października do 21 grudnia 2021 r. 

7. Wysłanie kilku e-maili lub niepełnej informacji nie będzie uznawane za potwierdzenie 
wykonania challenge. 
 

VII. Medale  
1. Każdy uczestnik, który ukończy challenge „aktyWATor”, otrzyma specjalny pamiątkowy 

medal na 70-lecie Wojskowej Akademii Technicznej.  
2. Medale będą wysyłane pocztą w terminie od grudnia 2021 r. do stycznia 2022 r.  
3. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden medal.  

 
VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) 
informujemy, że: 



Regulamin challenge biegowego aktyWATor, wersja 2. z dn. 18.11.2021 r. 

3 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników biegu, a w przypadku niepełnoletnich 
uczestników biegu, również ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Wojskowa Akademia 
Techniczna w Warszawie. 
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@wat.edu.pl.  
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się : 

• za zgodą osoby, której dane dotyczą, a osób w wieku poniżej 18 lat za zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych w celu organizacji i przeprowadzenia biegu oraz 
udostępnienia informacji o wynikach biegu, a także w celach promocyjnych, 
informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym 
przez WAT biegiem: art.6 ust. 1 lit. a RODO, 

• w związku realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności 
przepisów podatkowych w przypadku zwycięzców biegu : podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

• w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed zgłoszonymi 
roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony 
wizerunku : art.6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Dane osobowe będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz 
organizatora (np. operatorowi pocztowemu) oraz współorganizatorom. Dane osobowe 
uczestników biegu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom 
nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub 
usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody. 
5. Administrator będzie publikował dane osobowe uczestników biegu, przy czym do 
wiadomości publicznej podane zostaną ich imiona i nazwiska oraz wizerunek. Podanie 
danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych 
organizatora – www.wat.edu.pl – oraz w kanałach cyfrowych mediów społecznościowych, 
a także przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach 
informacyjnych i reklamowych dotyczących biegu. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla 
których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału 
w biegu. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których 
mowa w pkt. 3., tj. do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji 
biegu, czyli przez 90 dni od jego zakończenia, przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do 
czasu wycofania zgody. 
8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych 
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 
prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

IX. INNE POSTANOWIENIA 
1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora. 
2. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.  
3. Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą startować wyłącznie za zgodą rodziców, 
potrzebna jest pisemna zgoda rodzica.  
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4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną uprzednio 
powiadomieni poprzez komunikat na stronie internetowej.  
5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody 
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną 
odpowiedzialność.  
6. Przystępując do challenge biegowego, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych i dalszej promocji biegu aktyWATor 
oraz Wojskowej Akademii technicznej, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu 
aktyWATor w celu ich promocji.  
7. W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.  
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Zgoda na uczestnictwo w challenge biegowym „aktyWATor”  
i przetwarzanie danych osobowych uczestnika, który nie osiągnął pełnoletniości 

Karta zgłoszenia  
Imię i nazwisko uczestnika biegu 
 

 

e-mail uczestnika 
(rodzica/opiekuna prawnego uczestnika biegu) 

 
 

numer telefonu  
(rodzica/opiekuna prawnego uczestnika biegu) 

 
 

 

 Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem challenge biegowego „aktyWATor” organizowanym przez 
Wojskową Akademię Techniczną i akceptuję jego warunki, 

2. wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………... (imię i nazwisko 
uczestnika) w ww. biegu, 

3.  ………………………………………………………………... (imię i nazwisko uczestnika) jest zdolny do 
udziału w biegu, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału 
w biegu oraz że startuje na moją odpowiedzialność. 

……………………………………………………………  
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
4. poinformowano mnie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 

wzięcia udziału w biegu, 
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka, dla celów związanych 

z organizacją i realizacją biegu oraz upowszechnienia wyników biegu poprzez stronę internetową 
Wojskowej Akademii Technicznej, 

 
…………………………………………………………………………  
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
6. wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb 
konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku 
zarejestrowanego podczas uczestnictwa w biegu: w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach 
internetowych, na portalach społecznościowych organizatora oraz zamieszczenie w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego 
obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych. 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
7. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka -uczestnika biegu, w 

związku z udziałem w ww. biegu, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym biegu i 
jego wynikach. 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

8. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika 
biegu „aktyWATor” oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych: 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Zgoda przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w challenge biegowym 
„aktyWATor”  

 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją i 
realizacją biegu oraz upowszechnienia wyników biegu poprzez stronę internetową Wojskowej Akademii 
Technicznej. zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), 
zwanym dalej RODO.   

2. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane.  

…………………………………………………………………………  
Data i podpis uczestnika biegu 
 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb 
konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku 
zarejestrowanego podczas uczestnictwa w biegu: w mediach, serwisach społecznościowych, na 
stronach internetowych, na portalach społecznościowych organizatora oraz zamieszczenie w 
materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 
dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis uczestnika biegu 
 

4. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w związku z udziałem w 
biegu, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym biegu i jego wynikach. 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis uczestnika biegu 

5. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla 
uczestnika challenge biegowego „aktyWATor”. 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis uczestnika biegu 

 


