
 
Regulamin otrzymania skarpetek 1Mila w ramach zapisów na imprezę 1MILA – mityng lekki i 

atletyczny w 2022 r. 
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1.      Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja organizowany pod nazwą 
„Zdobądź 1Milowe skarpety” zwana w dalszej części regulaminu „Akcją”. 
1.2     Organizatorem Akcji jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 
0000863675, NIP: 9522210037, zwana dalej „Organizatorem”. 
1.3. Uczestnikami Akcji (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby urodzone w 2006 roku lub 
starsze 
1.4. Konkurs polega na wykonaniu zadania wskazanego przez Organizatora 
1.5. Akcja trwa od momentu opublikowania zasad do 1 czerwca 2022 roku. 
 
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 
 
2.1. Aby wziąć udział w Akcji należy: 
-  zarejestrować i opłacić minimum dwie z trzech konkurencji dedykowanych osobom dorosłym 
rozgrywanych w ramach mityngu 1 Mila – mityng lekki i atletyczny, który odbędzie się 5 czerwca 2022 
roku w Warszawie 
- link do rejestracji: https://zapisy.sts-timing.pl/825/ 
2.2. Każdy, kto zgłosi się do minimum dwóch konkurencji mitingu (1 Mila, Lekka Piątka lub Sztafeta 4 x 
400 m – w przypadku Sztafet należy zgłosić drużynę) otrzyma w pakiecie startowym skarpety, zwane 
dalej „Upominkiem” 
2.3. Przystępując do Akcji poprzez wykonanie zadania zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, 
że: 

a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte; 
b) spełnia warunki udziału w Akcji; 
c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji 
obowiązków wynikających z przeprowadzenia Akcji, w tym wydania Upominku lub 
rozpatrzenia reklamacji. 

 

3. UPOMINKI 

3.1. Upominkiem w Akcji (dalej: „Upominek”)  jest para skarpet w wybranym przez Uczestnika 
rozmiarze, spośród dwóch dostępnych: 39-42 lub 43-46. 

3.2. Upominek otrzymają Uczestnicy, którzy spełnią warunki Akcji. Upominek będzie znajdował się w 
pakiecie startowym. 



 
3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Upominku z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Upominek przepada. 

 

4. DANE OSOBOWE 

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 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. 

4.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Upominku i 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

 

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Akcji. 

5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych. 

5.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w 
szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie 
nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów upoważnia 
Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji. 


