
REGULAMIN WOLONTARIATU 

IX EDYCJA BIEG NA K2 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi 

rodzinno-koleżeńskie.  

2. Wolontariusz działa na zasadach dobrowolnej i nieodpłatnej współpracy.  

3. Wolontariat ma na celu promowanie aktywnego trybu życia, sportowej rywalizacji, chęci pomocy innym 

oraz wspomaganie organizacji i przygotowywania wydarzenia sportowego.  

4. Koordynator to przedstawiciel Organizatora Wolontariatu odpowiedzialny za wolontariuszy, ich 

rozliczenie, przydział do strefy oraz za wszelkie kwestie związane z Działem Wolontariatu.  

5. Organizatorem Wolontariatu jest Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, 

info@k2partners.org.pl .  

6. Regulamin dotyczy IX edycji BIEG NA K2, zwanej dalej: wydarzeniem sportowym, imprezą lub eventem.   

§2 

WOLONTARIUSZE 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto najpóźniej w dniu rozpoczęcia wolontariatu, ukończył 16 rok 

życia. Z wyjątkiem wolontariatu w dniu 20 września podczas biegu K2 NIGHT, gdzie wymagane jest 

ukończenie 18 roku życia. W przypadku osoby małoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w wolontariacie.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Wolontariacie jest:  

a. Dostarczenie wypełnionego porozumienia wolontariackiego w dniu pierwszego szkolenia z wolontariatu.  

b. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie dodatkowo zgody rodzica/opiekuna 

prawnego.  

3. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz wypełnieniu porozumienia Wolontariusz zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad Wolontariatu określonych w niniejszym regulaminie oraz w porozumieniu 

wolontariackim.  

4. Wolontariusz kieruje się sumiennością, pracowitością oraz chęcią pomocy w działaniach mających na celu 

przygotowanie, obsługę oraz sprzątanie po evencie.  

5. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy, jeżeli nie przestrzega zasad zawartych w 

porozumieniu i regulaminie. Decyzję o postępowaniu w przypadku takiej sytuacji podejmuje Koordynator 

Wolontariatu.  

6. Czynności, jakie Wolontariusz może wykonywać w ramach dobrowolnej, nieodpłatnej pomocy, to 

wsparcie:  

a. BIURO ZAWODÓW 

 b. START/META/STREFA MEDALOWA  

c. DEPOZYT  



d. PUNKT NAWADNIANIA  

e. CATERING/ FINISZERA  

f. BIEG DZIECI W POGONI ZA YETI 

g. ZABEZPIECZENIE TRASY 

7. W przypadku wyczerpania limitu zapotrzebowania Wolontariuszy przewiduje się możliwość 

wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych.  

§3 

PRAWA WOLONTARIUSZA 

1. Wolontariusz ma prawo do uzyskania wszelkich narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania 

powierzonych mu obowiązków.  

2. Wolontariusz ma prawo do przerwy, w tym przerwy obiadowej.  

3. Wolontariusz ma prawo do korzystania z dedykowanych pomieszczeń socjalnych, gdzie może się 

ogrzać, przygotować ciepły napój oraz odpocząć.  

4. Wolontariusz ma prawo do odmówienia wykonania powierzonego mu zadania, jeżeli jego wykonanie 

stoi w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa, bądź wymaga środków do jego prawidłowego 

zrealizowania, a nie zostały mu one zapewnione.  

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania wyżywienia zapewnionego przez Organizatora Wolontariatu.  

6. Wolontariusz ma prawo zrezygnować z Wolontariatu w każdym, wybranym przez siebie momencie. 

Wolontariusz ma obowiązek poinformować o swojej decyzji Koordynatora Wolontariatu.  

7. Wolontariusz ma prawo brać czynny udział w promowaniu oraz zachęcaniu rówieśników, placówek oraz 

w swoim otoczeniu do udziału w wolontariacie. 

§4 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

1. Wolontariusz ma obowiązek stawić się każdego dnia wolontariatu na odprawie i potwierdzić swoją 

obecność chyba, że indywidualnie ustalone zasady stanowią inaczej (dotyczy na przykład sędziów w dniu 

imprezy).  

2. Wolontariusz ma obowiązek poinformować Koordynatora o ewentualnej nieobecności lub spóźnieniu, a 

także o każdym przypadku nieplanowanego (nagłego) opuszczenia miejsca wykonywania swoich 

obowiązków.  

3. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz innych zasad przekazanych mu 

przez kierowników stref na evencie.  

4. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać powierzone obowiązki sumiennie i starannie.  

5. Wolontariusz ma obowiązek wykonać powierzone obowiązki osobiście. Nie może ich powierzyć osobie 

trzeciej bez zgody Koordynatora Wolontariatu. 

 6. Wolontariusz ma obowiązek do stawiania się na odprawę w stanie trzeźwości oraz niespożywania 

alkoholu i innych środków odurzających przed, po i w trakcie trwania wydarzenia sportowego. W 

uzasadnionych przypadkach Koordynator ma prawo sprawdzić stan trzeźwości Wolontariusza przy użyciu 

alkomatu. W przypadku złamania tego punktu Wolontariusz zostaje wydalony z imprezy.  

7. Wolontariusz ma obowiązek respektować godziny zbiórek, prac oraz czasu trwania wydarzenia 

sportowego. W wyjątkowych sytuacjach należy ustalać działanie oraz rozwiązanie problemu z 

Koordynatorem Wolontariatu.  



 

 

§5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Wolontariatu (Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. 

Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl ). 2. Dane osobowe Wolontariuszy będą 

przetwarzane w celu:  

a. zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

dalej jako RODO;  

b. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach 

uzasadnionego interesu prawnego Administratora);  

c. wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. c RODO);  

d. w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);  

e. ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

f. promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego 

interesu prawnego Administratora)   

3. Dane osobowe Wolontariuszy Imprezy mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:   

a. podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;  

b. Organizatorowi Wolontariatu, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, 

info@k2partners.org.pl;  

c. podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności 

podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie,  

d. innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, 

podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).   

4. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, 

miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane 

rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), wizerunek.     

5. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych 

przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na 

potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane 

Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.    

6. Wolontariusz ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  ma prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z 
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ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.   

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w evencie w 

charakterze wolontariusza.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich Wolontariuszy IX edycji BIEG NA K2 obowiązuje niniejszy Regulamin.  

2. Organizator Wolontariatu zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania Imprezy.  

3. Organizator Wolontariatu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek 

Wolontariuszy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu 

CDRom, 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.  

4. Wolontariusz wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w 

tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym 

m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i 

rozpowszechniony przez Organizatora Wolontariatu  dla celów promocyjno-reklamowych.  

5. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:  

a. na stronach internetowych,  

b. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),  

c. na kanałach na YouTube,  

d. w mailingu bezpośrednim do klientów,  

e. w materiałach public relations,  

f. w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.  

6. Organizator Wolontariatu nie odpowiada za rzeczy Wolontariuszy zagubione w czasie Imprezy.  

7. W czasie trwania eventu Wolontariusze powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora 

Wolontariatu.  

8. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator Wolontariatu. 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.  

9. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Wolontariatu.  

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązuje treść porozumienia wolontariackiego 

i przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 


