
 

  

REGULAMIN 
„Skołowani dla Promyczka” - Akcja rowerowa na rzecz Domowego 

Hospicjum Dziecięcego Promyczek z Otwocka 
 

1. CEL WYDARZENIA  
1.1 Promocja zdrowego trybu życia, 

1.2 Promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze, 

1.3 Stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek 

1.4 Promowanie i upowszechnianie idei hospicyjnej wśród mieszkańców. 

1.5 Popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób. 

1.6 Organizacja wirtualnego wydarzenia sportowego  

1.7 Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej/ integracja 

1.8 Zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej, której jednym z fundamentów może być niesienie pomocy 

nieuleczalnie chorym dzieciom. 

1.9 Zbiórka środków finansowych na prowadzenie działalności Domowego Hospicjum Dziecięcego 

Promyczek w Otwocku. 

1.10 Promocja wolontariatu. 

 

2. ORGANIZATORZY  
2.1 Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek  ul. G. Narutowicza 80, 05-400 Otwock                                          

KRS: 0000336442,  NIP: 113-2777-973, REGON: 142009873. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 
3.1 Wydarzenie trwa 5 LIPCA – 15 WRZESNIA 2021 

3.2 Akcja ma wirtualny wymiar, nie określa miejsca docelowego.  

 

4. KATEGORIE WIEKOWE i  ORGANIZACYJNE 
4.1  W wydarzeniu udział  mogą zwinąć  uczestnicy w dowolnym wieku.  

4.2  Aby wziąć udział w akcji należy przejechać na rowerze dystans minimum 30 km. 

4.3  Udział w akcji można wziąć jednoosobowo lub poprzez zgłoszenie grupy 

4.4. Organizator wyodrębnił dodatkowe nagradzane kategorie: 

• Najmłodszy i najstarszy uczestnik.  

• Największa grupa. 

• Najbardziej odległy rejon od siedziby Promyczka. 

• Najdłuższy nieprzerwany dystans. 

• Najwięcej przejechanych kilometrów. 

• Oznaczenie ciekawego miejsca.  

• Oryginalna nazwa miejscowości  na trasie. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
� Zgłoszenia do biegu przyjmowane są tylko elektronicznie www.hospicjumpromyczek.pl od 05.07.2021 r.  

� Organizator nie przewidział limitów miejsc. 

� Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza dostępnego w zakładce "ZAPISY Skołowani dla 

Promyczka"               

� Opłata startowa w formie darowizny/cegiełki wynosi : 20 zł – w baner z logo 110 cm x 25 cm, materiały 

promocyjne. 

� Opłata startowa powinna zostać uiszczona do 15.09.2021 r. przelewem na konto za pośrednictwem 

profilu DotPay znajdującego się na stronie www.hospicjumpromyczek.pl 

� Cały dochód z wpłat zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji tj. prowadzenie Domowego 

Hospicjum Dziecięcego Promyczek w Otwocku 

� Organizator nie przewiduje się zwrotu opłaty/cegiełki. 



 

  

6. UDOKUMENOWANIE UDZIAŁU   
6.1 W celu udokumentowania i potwierdzenia przejechanego dystansu należy przesłać 

� ilość km (zaznaczone na mapie lub aplikacji) 

� termin  aktywności 

� zdjęcia z tablicami głównych i ciekawych miast na trasie. 

� zdjęcia z trasy 

� informacje przejazd indywidualny czy grupowy (podać liczę uczestników)  

� Na facebookowym fanpage należy oznaczyć aktywność/zdjęcie hasztagiem #skołowanidlapromyczka  

 

6.2 Powyższe informację należy przesłać na adres promocja.promyczek@gmail.com lub w wiadomości 
Messengerem https://www.facebook.com/skolowanidlapromyczka/ 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
� Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania 

aktywności. 

� Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować 

wszystkich uczestników. 

� Dokonanie rejestracji  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

� Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 

wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie w mediach, na stronach internetowych, w 

gazetach , jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe Organizatora. 

� Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych 

osobowych podawanych podczas procesu rejestracji. 

� Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


