
REGULAMIN 
IV Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA – biegu wirtualnego 

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji „IV Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY 
POMAGA – biegu wirtualnego”, zwanego dalej Biegiem.  
 
2. Cele Biegu:  
a) zbiórka pieniędzy na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie opieki w 
domowym hospicjum dla dzieci przez okres 3 – miesięcy (szczegóły w załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu),  
b) Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, z zapewnieniem bezpieczeństwa i zgodnie 
z obowiązującymi normami sanitarnymi 
c) Integracja lokalnych społeczności i środowiska biznesowego. 

 
3. Organizatorem Biegu jest  
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 
Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723,               
NIP 896-000-56-73, REGON 930041341 - Makroregion Północny Santander Bank Polska S.A. 
z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, wchodzący w struktury organizacyjne Banku, 
reprezentowany przez Dorotę Żołądkiewicz, dyrektor regionu 
  
oraz 
  
Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego  
z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000120807, NIP 897-16-35-900, reprezentowany przez 
Marzenę Atkielską, prezes zarządu, 
 
zwani dalej: Organizatorem.  
 
II. TERMIN I MIEJSCE  
 

1. Bieg odbędzie się w dniu 25 września 2021 r. (sobota), w godz. 6.00 – 22.00 czasu 
środkowoeuropejskiego (CEST). 
2.  Aktywność ze względu na formułę wirtualną, będzie realizowana przez Uczestników  
w dowolnym miejscu na świecie.  
3. Dystans 7,1 km, to długość trasy z siedziby Makroregionu Północnego do siedziby 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. 
 4. Limit uczestników biegu wirtualnego jest nieograniczony z zachowaniem obowiązujących 
restrykcji w związku z pandemią COVID-19. 
 



5. Biuro biegu wirtualnego znajduje się w  Makroregionie Północnym Santander Bank Polska 
S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6. 
 

III. ZASADY WYDARZENIA 

1. Wydarzenie  nie jest biegiem masowym. 
2. Uczestnik ma za zadanie pokonać dystans 7,1 km biegiem, marszem, na rolkach, rowerze, 

hulajnodze oraz inne formy aktywności fizycznej. 
3. Wydarzenie ma formułę wirtualną i oznacza, że Uczestnik startuje w dowolnym miejscu 

na świecie, w sobotę 25 września 2021 r., pomiędzy godziną 6:00 a 22:00 czasu 
środkowoeuropejskiego (CEST). 

4. Z uwagi na formułę wydarzenia, Organizator nie przeprowadza pomiaru czasu i klasyfikacji 
Uczestników. Nie ma też wymogu mierzenia czasu w jakim się dystans pokonuje.  

5. Organizator rekomenduje start w czerwonej koszulce, z Numerem startowym Biegu. 
6. Po zakończeniu biegu, Uczestnik wysyła Organizatorowi raport z wykonania zadania:  

a) w komentarzu przypiętego posta na stronie Facebook Fundacji Santander: 
https://www.facebook.com/FundacjaSantander 

b) lub/i  na tablicy Wydarzenia IV Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA: IV 
Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA – biegu wirtualnego 

c) lub/i na e-mail: polnocnypomaga@santander.pl 
w formie zdjęcia Uczestnika lub/i zrzutu ekranu, pokazującego bieg z widocznym z 
dystansem.  
 

7. Spełnienie pkt. 6, warunkuje otrzymanie e-CERTYFIKATU  potwierdzającego udział w IV 
Biegu Charytatywnym PÓŁNOCNY POMAGA. Certyfikat zostanie wysłany na e-mail 
wskazany w formularzu rejestrowym Uczestnika.  

8. Oficjalnym oznaczeniem wydarzenia wykorzystywanym przy publikacjach na stronach 
Facebook, Instagram, inne, są hasztagi: #PółnocnyPomaga, #FundacjaSantander, 
#SantanderBankPolska, #FundacjaHospicyjna, #HospicjumDutkiewicza, #TumboTeam, 
#PółnocnyDlaDutkiewicza, #SantanderDlaDutkiewicza  

9. Z uwagi na charakter wydarzenia, Organizator nie zapewnia nagród. 

IV . WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W wydarzeniu mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie (pod 
opieką osób dorosłych), które zapisały się i wniosły opłatę startową. Dzieci i młodzież do 
18. roku życia bez opłat. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.09.2021 do 24.09.2021 do godziny 12:00 czasu 

polskiego, za pomocą formularza zapisów na stronie: 

https://fundacja.santander.pl/formularz-zgloszeniowy-iv-biegu-charytatywnego-

polnocny-pomaga/ 

3. Lista startowa będzie dostępna na stronie zapisów https://fundacja.santander.pl  
i  aktualizowana po opłaconym  zapisie Uczestnika.  

4. Numery startowe w pliku PDF będą nadawane wg kolejności wpłat, po potwierdzeniu 
przelewu. 

mailto:polnocnypomaga@santander.pl
https://fundacja.santander.pl/formularz-zgloszeniowy-iv-biegu-charytatywnego-polnocny-pomaga/
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5. Wysyłka numerów startowych odbywać się będzie w piątki w dniach: 3, 10, 17, 24 
września 2021, na  e-mail wskazany w formularzu rejestrowym Uczestnika.  

6. Ostatnia partia numerów startowych, zostanie wysłana w piątek 24.09.2021 do godz. 
16.00 czasu polskiego . 

V. OPŁATA STARTOWA i DAROWIZNY 

1. OPŁATA STARTOWA za zgłoszenie do Biegu wynosi min. 10 zł  za jednego Uczestnika lub 
więcej, wg uznania Uczestnika. Dzieci i młodzież do 18. roku życia bez opłat. 

2. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Santander Bank Polska poprzez: 

a) przelew bankowy na numer rachunku 53 1090 1056 0000 0001 4750 0104 (w tytule 
przelewu należy wpisać: Północny Pomaga imię, nazwisko i NICK Uczestnika) 

b) przelew na telefon BLIK na nr telefonu Fundacji 516 925 400 

c) płatności za pośrednictwem strony internetowej Fundacji 

https://fundacja.santander.pl/donacje/ 

 

3.  DAROWIZNA – osoby, które nie mogą wziąć udziału w Biegu, a chcą wesprzeć Domowe 
Hospicjum dla Dzieci im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku, mogą dokonać 
wpłaty na konto Fundacji Santander Bank Polska poprzez:   

a) przelew bankowy na numer rachunku 53 1090 1056 0000 0001 4750 0104 (w tytule 
przelewu należy wpisać: Darowizna) 

b) przelew na telefon BLIK na nr telefonu Fundacji 516 925 400 

c) płatności za pośrednictwem strony internetowej Fundacji 

https://fundacja.santander.pl/donacje/ 

4. Pierwsze 12 osób, które wpłacą 1000 zł lub więcej, otrzymają specjalne podziękowanie w 
postaci statuetki Bursztynowe Serduszko (szczegóły w załączniku nr 2 do niniejszego 
Regulaminu). 

5. Całkowity przychód z wpłat zostanie przekazany na rzecz Domowego Hospicjum dla 
Dzieci im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku, do dnia 30.09.2021. 

6. Opłaty startowe i inne wpłaty w ramach zbiórki na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci 
im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku nie podlegają zwrotowi. 

VI. KANAŁY z informacjami o WYDARZENIU 
 
1. WWW: https://fundacja.santander.pl/ 
2. Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaSantander/ 
3. Wydarzenie na Facebooku: IV Bieg Charytatywny PÓŁNOCNY POMAGA – bieg wirtualny 
4. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsbxGV_ZsgXfR7E2DWpuy9g 
5. Instagram: @FundacjaSantander 
6. Fanpage Facebook:  https://www.facebook.com/FundacjaHospicyjna/ 

7. Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/HospicjumDutkiewicza/ 
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https://www.youtube.com/channel/UCsbxGV_ZsgXfR7E2DWpuy9g
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8. Youtube:  https://www.youtube.com/user/FundacjaHospicyjna 

9. Instagram : https://www.instagram.com/fundacjahospicyjna\ 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2. Decydując się na start uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w 
IV Biegu Charytatywnym PÓŁNOCNY POMAGA. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub/i 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z 
uczestnictwem w wydarzeniu oraz nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.  

4. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją Biegu, nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, 
które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu, spowodowane przez Uczestników 
wydarzenia lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną 
za wyrządzone szkody.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.  

6. Warunkiem zapisania się na  IV Bieg Charytatywny PÓŁNOCNY POMAGA - bieg wirtualny, 
jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.  Podanie danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa.  

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

a) Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, z siedzibą 

w Warszawie 

2. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, zgodnie z Klauzulą informacyjną o 
przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Santander  w IV Biegu Charytatywnym 
PÓŁNOCNY POMAGA – bieg wirtualny (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) 
i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia biegu. Przez przeprowadzenie IV Biegu 

Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA – biegu wirtualnego rozumiemy m.in.: (1) przyjęcie 

i weryfikację zgłoszeń, (2) zgłoszenie udziału w biegu, (3) wewnętrzne cele administracyjne 

Fundacji, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami, (4) inne. 

3. Przysługuje Państwu prawo do: (1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, (2) 

żądania sprostowania swoich danych osobowych, (3) żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, (4) żądania usunięcia danych osobowych, (5) żądania przenoszenia 

danych osobowych, (6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (7) 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Dalsze informacje dostępne są na: 

 https://fundacja.santander.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/ 
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5. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo kontaktować się 

z: 

a) Fundacją  Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego na adres: 

Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, kontakt: tel. 22 634 5592, e-mail: 

fundacja@santander.pl 

6. Zapewniamy bezpieczeństwo wszelkich Państwa danych osobowych, w tym ochronę przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI  
 
1. Notka informacyjna - Domowe Hospicjum dla Dzieci im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w 

Gdańsku 
2. Notka informacyjna – Bursztynowe Serduszko 
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Santander  w IV 

Biegu Charytatywnym PÓŁNOCNY POMAGA – bieg wirtualny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


