
Regulamin – Wirtualne aktywności dla Amelki

I. ORGANIZATOR
- Szkoła Podstawowa w Lipce
- Gminny Ośrodek Kultury w Lipce
- Gmina Lipka 

II. CEL
1. Pozyskanie środków na rehabilitację i leczenie  Amelki Wrischke
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
4. Promocja gminy Lipka

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Uczestnik może odbyć aktywności (bieganie, jazda rowerem, chodzenie z kijkami, itp. z możliwością 
korzystania z trenażera ) w dniach od 29 maja do 31 sierpnia 2020 r.
2. Długość, czas i teren aktywności dowolne przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia 
co do dystansu społecznego.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. KATEGORIE
1. Klasyfikacja uczestnika:

- od 18 do 40 lat 
- od 41 do 104 lat 
- kobieta
- mężczyzna
- rodzaj aktywności 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W aktywnościach mają prawo wziąć udział tylko te osoby, które najpóźniej w dniu swojego
startu ukończą 18 lat.
2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem
bezpośrednim oraz z napędem pośrednim (np. hand-bike).
3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie darowizny na rachunek Fundacji Złotowianka:  25 8944 0003 
0002 7430 2000 0010 w tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz Amelii Wrischke W/141 ”.
Dokonanie darowizny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Wpłaty darowizn - od 29 maja do 31 sierpnia 2020 roku.

VI. ZASADY
1. Każdy uczestnik może odbyć aktywności (bieganie, jazda rowerem, chodzenie z kijkami, itp ) w dniach
od 29 maja do 31 sierpnia 2020 r.
2. Aktywności można zmieniać i powtarzać wielokrotnie. 
3. Uczestnik swoją aktywność może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną 
trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu
pokazującego dystans i czas.
4. Po ukończeniu aktywności Uczestnik przesyła swój wynik na maila pomocdlaamelki@wp.pl lub 
Facebook pod wydarzeniem  „Wirtualne aktywności dla Amelki”
5. Darowiznę można dokonać wielokrotnie.
6. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na  fb pod 
wydarzeniem na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce  www.goklipka.pl.

VII. OPŁATY
1. Każdy uczestnik aktywności zobowiązuje się do wpłaty darowizny, która wynosi 10 złotych za 
jednokrotny udział w wydarzeniu. Każda wielokrotność tej sumy pozwala na kolejną aktywność w 
pomocy dla Amelki. Wpłata 20 zł pozwala na 2 krotny udział w wydarzeniu, 30 zł – 3 krotny itd. 



Wpłat kwot 10 złotowych lub innych można dokonywać w czasie określonym terminem aktywności 
z aplikacją (29 maj – 31 sierpień 2020 r.)
2. Wpłat należy dokonać na konto Fundacji Złotowianka  25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 w tytule 
przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz Amelii Wrischke W/141 ”
3. Darowizna nie podlega zwrotowi.

VIII. Nagrody:
1. Każdy uczestnik otrzymuje podziękowanie za udział w zawodach w formie dyplomu- podziękowania 
wysłanego na maila w formie pliku jpg.
2. Każdy uczestnik weźmie udział w losowaniu nagród ufundowanych przez Urząd Gminy w Lipce.
3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają dyplom specjalny – plik jpg.
4. Nagrody dla najaktywniejszego i najaktywniejszej zawodniczki (decyduje liczba aktywności)
5. Nagroda dla najstarszego zawodnika/zawodniczki – tytuł seniora/seniorki zawodów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania aktywności apelujemy do przestrzegania 
zasad fair play. 
2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia 
z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, 
wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem 
w aktywnościach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie
lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 
modyfikowania.
4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą 
być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: 
telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach 
w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.goklipka.pl.
6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne 
lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) 
zachowują ważność.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokonanie darowizny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Uczestniku, pamiętaj że Twoja zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikacje wizerunku 
jest dobrowolna, ale nie wyrażenie na to zgody, uniemożliwia Tobie start w aktywnościach, a nam 
realizację celu zawartego w regulaminie.

Dokonanie darowizny jest jednoznaczne z akceptacją zgody na wykorzystywanie danych osobowych  
(zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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).

Oświadczam, iż jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się ze startem w 
aktywnościach. Oświadczam, że jestem świadomy swojego stanu zdrowia, tym samym, że nie istnieją 
żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia przeze mnie udziału w aktywnościach. Oświadczam, że 
posiadam niezbędne umiejętności do startu w aktywnościach, biorę w nich udział dobrowolnie, ponosząc 
z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem 
zawodów i akceptuję jego warunki. 


