
 REGULAMIN 

             Rzeszów, dnia 09.04.2019 r. 

 

Regulamin III Biegu Świadomości o Zespole Pradera-Williego „Wiecznie Głodni” 

organizowanego w Rzeszowie w dniu 01.06.2019 r. 

 

I. Cel: 

1. Zebranie środków na szlachetny cel jakim jest budowa Kompleksu „Potrafię Pomóc”, którego 

częścią będzie „Dom Samodzielności dla osób z zespołem Pradera-Williego”. 

2.  Rozpowszechnianie wiedzy o rzadkiej chorobie genetycznej, jaką jest Zespół Pradera-

Williego, oznaczanej skrótem PWS. 

3. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz jako jednego z elementów 

zdrowego trybu życia. 

4. Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

II. Organizator: 

Fundacja „Potrafię Pomóc” Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi – 

organizacja pożytku publicznego z siedzibą we Wrocławiu  

ul. Cybulskiego 35 H, zwana dalej Organizatorem lub Fundacją,  

Odział w Rzeszowie  

ul. Piłsudskiego 9  

KRS: 0000303590 | NIP 899-264-29-28| REGON 020747657  

rzeszow@potrafiepomoc.org.pl  

Osoby wyznaczone do koordynowania spraw organizacyjnych z ramienia Organizatora: 

Edyta Rucka 

e.rucka@potrafiepomoc.org.pl 

Natalia Popek  

n.popek@potrafiepomoc.org.pl  

 

 

III.Zasady uczestnictwa 

1. W Biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w dniu biegu mają ukończony 18 rok 

życia. 

2. W Biegach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców bądź 

opiekunów prawnych. 

3. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas 

trwania biegu.  

 

 

IV. Termin, miejsce i organizacja: 

W ramach III Biegu Świadomości o Zespole Pradego-Williego „Wiecznie Głodni” 

organizowanego w Rzeszowie w dniu 01.06.2019 r. przewidziana została następująca trasa 

marszo – biegu: 

1. Skwer Millenium Hall – przez most Zamkowy do ul. Szopena, chodnikiem przy ul. 

Słowackiego na Rynek Rzeszowski.  

mailto:rzeszow@potrafiepomoc.org.pl
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W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy 

nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy 

pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa 

innym użytkownikom. Ulice przechodzimy przez przejście dla pieszych. 

Na mecie na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje. 

 

V. Nagrody 

 Wszystkich dzieci biorące udział w Biegu na mecie otrzymają medal. 

VI. Opieka medyczna 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci kwalifikowanego ratownika medycznego 

na mecie do godz.18.00 

 

VII. Start na własną odpowiedzialność 

 

1. Głodni” na własną odpowiedzialność, znając stan swojego zdrowia i wobec braku 

przeciwwskazań do udziału w tego typu imprezie –Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału w biegu 

i/lub przebiegu trasy (upadki, uderzenia o drzewa, gałęzie i inne).  

 

2. Za osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych 

podczas całej imprezy biorą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni, 

którzy zobowiązani są towarzyszyć Uczestnikom podczas całej imprezy. 

 

3.  Wskazane jest indywidualne ubezpieczenie się Uczestnika na własny koszt od 

odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

VIII. Inne postanowienia: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 

wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe i promocyjne 

działalności Fundacji, wykorzystania w Internecie, zamieszczenia na stronie 

internetowej Fundacji lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne 

potrzeby w celu promowania działalności Fundacji. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 

świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez 

Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD - Rom, DVD, w katalogach 

oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na 

potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 

Organizatora 

 

IX. Postanowiena  końcowe. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora 


