Regulamin Rodzinnego Biegu Targowego
(dalej jako: „Regulamin”)
Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Letniego biegRUN na Targach
oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Rodzinny Bieg Targowy” (dalej jako: „Wydarzenie”) jest spółka
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta
rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7770000488, kapitał zakładowy 288 348 000,00 zł (dalej jako:
„Organizator”).

II. CELE I ZAŁOŻENIA WYDARZENIA
Celem Wydarzenia jest:
1) Upowszechnienie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2) Promocja Poznania jako miasta targowego.
3) Popularyzacja biegania.
4) Promocja Organizatora oraz wydarzenia Letni Targ Rodzinny.
III. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
1. Wydarzenie odbędzie się dnia 11 lipca (sobota) 2020 roku na terenie Organizatora przy
ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu.
2. W ramach Wydarzenia zostaną przeprowadzone trzy biegi:
a) dla dzieci (kategoria wiekowa od lat 3 do lat 6, na dystansie ok. 300 m,
b) dla dzieci (kategoria wiekowa od lat 7 do lat 10, na dystansie ok. 600 m,
c) dla dorosłych (kategoria wiekowa od 18 lat), na dystansie ok. 5 km.
3. Planowane starty biegów, o których mowa w ust. 2 powyżej, zaplanowane są na następujące godziny:
a) bieg, o którym mowa w ust. 2 lit. a powyżej - godz. 11.00,
b) bieg, o którym mowa w ust. 2 lit. b powyżej – godz. 11.15,
c) bieg, o którym mowa w ust. 2 lit. c powyżej – godz. 11.30.
4. Start i meta biegów, o których mowa w ust. 2 powyżej, znajdują się w tym samym miejscu na terenie
Organizatora. Biuro Organizatora zlokalizowane jest na terenie Organizatora w okolicy mety i startu.
5. Organizator zastrzega, że termin Wydarzenia, w tym podane powyżej godziny startów poszczególnych
biegów, może ulec zmianie, jak również Wydarzenie może zostać odwołane w razie wystąpienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji Regulaminu, w szczególności w przypadku
wystąpienia siły wyższej lub w razie niemożliwości organizacji Wydarzenia ze względu na obowiązujące
przepisy prawa lub wytyczne GIS.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem
posiadania pisemnej zgody na udział w Wydarzeniu od prawnego opiekuna.
2. Limit uczestników Wydarzenia wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu
zgłoszeń oraz dysponowania pulą miejsc dla swoich potrzeb.
3. Wszystkie osoby zgłoszone do Wydarzenia zgodnie z pkt. V Regulaminu zostaną zweryfikowane przed
dopuszczeniem do udziału w Wydarzeniu w Biurze Zawodów przy budynku Poznań Congress Center
(PCC). Pozytywna weryfikacja stanowi warunek dopuszczenia do udziału w Biegu.
4. Podczas weryfikacji każda zgłoszona do Wydarzenia osoba powinna posiadać dokument ze zdjęciem (np.
dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku
okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić
udziału w Wydarzeniu. Zalecane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do udziału
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w Wydarzeniu. W przypadku osób niepełnoletnich weryfikacja następuje w obecności ich prawnych
opiekunów.
W trakcie Wydarzenia na trasach biegów, o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu, obecni mogą być
wyłącznie zweryfikowani uczestnicy danego biegu, obsługa Wydarzenia (służby porządkowe), a także
osoby i pojazdy wyposażone w odpowiednie przepustki / identyfikatory wydane przez Organizatora oraz
właściwe służby państwowe, w tym służba medyczna.
Obsługa Wydarzenia (służby porządkowe) oraz służba medyczna może wydawać uczestnikom
Wydarzenia określone polecenia lub decyzje, w tym polecenia lub decyzje co do kontynuowania udziału
w danym biegu, o którym mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu, które są ostateczne i nie podlegają zmianie.
Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu, jak również każda osoba przebywająca w Biurze Zawodów
oraz na terenie Organizatora zobowiązana jest do przestrzegania wszelkich aktualnie obowiązujących
obostrzeń, ograniczeń, zakazów, nakazów i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych, w tym w
szczególności obowiązku dezynfekcji rąk, utrzymania bezpiecznego dystansu min. 2 metry od innych
osób w oczekiwaniu na swoją kolej w Biurze Zawodów.
Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu zobowiązana jest do przestrzegania zasad rywalizacji
sportowej i udziału w Wydarzeniu w duchu fair play, jak również do przestrzegania zasad współżycia
społecznego i porządku publicznego, a także stosować się do poleceń i decyzji obsługi Wydarzenia
(służb porządkowych) oraz służby medycznej, pod rygorem dyskwalifikacji lub usunięcia z terenu
Wydarzenia.
Wszyscy uczestnicy biegów, o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu, zobowiązani są do posiadania
numerów startowych przymocowanych z przodu stroju, w którym przystąpią do biegów, oraz do
powstrzymania się od ich zasłaniania lub zdejmowania pod rygorem dyskwalifikacji. Uczestnik
nieposiadający numeru startowego nie zostanie dopuszczony do startu.
Organizator nie zapewnia szatni dla osób biorących udział w Wydarzeniu.
Organizator zapewnia dostęp do toalet.
Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na wszelkich urządzeniach
mechanicznych, w tym rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp., bez zezwolenia
Organizatora.
Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz przebywania ze zwierzętami bez zezwolenia
Organizatora.
Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i używania przedmiotów lub
narzędzi niebezpiecznych dla życia lub zdrowia, w tym środków odurzających, dopingowych,
alkoholowych, tytoniowych itp.
Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce Wydarzenia. Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest
dotrzeć na miejsce Wydarzenia we własnym zakresie i na własny koszt.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Wydarzeniu, oraz nie ponosi z
tego tytułu odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń
odszkodowawczych z tym związanych. Organizator zaleca posiadanie ubezpieczenia NNW.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny zamieszczony
na www.tobilet.pl Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
a) Imię i nazwisko,
b) adres email
c) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
d) oświadczenie, że w przypadku udziału w Letnim Targu Rodzinnym, Uczestnik i osoba towarzysząca
zapoznali się z Regulaminem dla Zwiedzających,
e) wypełniona ankieta epidemiologiczna (dla Uczestnika i osoby towarzyszącej).
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu będzie pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz
udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na
wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
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 utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie,
 wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
 zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
portalach społecznościowych
 emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Wzór formularza zgody stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.
Powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Wydarzeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane, do dnia 10.07.2020 r. do godziny 18.00 r. oraz w dniu zawodów w Biurze
Zawodów do godziny 10.30
Ze względów bezpieczeństwa, w Wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby, które:
a) w dniu Wydarzenia poddane są kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu,
b) w ciągu 14 dni przed Wydarzeniem miały bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem
COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 lub osobą, która miała
widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną,
c) w ciągu 14 dni przed Wydarzeniem miały objawy chorobowe (w szczególności gorączka, duszności,
kaszel),
Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w Wydarzeniu, jeżeli dana osoba ma
widoczne objawy (oznaki) choroby zakaźnej oraz natychmiastowego wyprowadzenia uczestnika z miejsca
Wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania
odpowiednich służb, jeśli uczestnik nie będzie stosował się do procedur bezpieczeństwa.
Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.

VI. OPŁATA STARTOWA
1. Za uczestnictwo w każdym z biegów, o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu, należy uiścić opłatę
startową.
2. Opłata startowa dla jednej osoby wynosi:
a) dla biegów, o których mowa w pkt. III ust. 2 lit. a-b Regulaminu – 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych
i 00/100) brutto,
b) dla biegu, o którym mowa w pkt. III ust. 2 lit. c Regulaminu - 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć
złotych i 00/100) brutto.
3. Płatność odbywa się przez elektroniczny system przelewów poprzez platformę www.tobilet.pl.
4. Organizator zastrzega, że na liście startowej każdego z biegów, o którym mowa w pkt. III ust. 2
Regulaminu, pojawią się wyłącznie nazwiska osób, które dokonały pełnego zgłoszenia wraz z
dokonaniem opłaty startowej.
5. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy wraz z czterema agrafkami,
b) medal pamiątkowy,
c) voucher do Restauracji Garden City
d) zabezpieczenie medyczne.
7. Odbiór numeru startowego następuje po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w pkt. IV
Regulaminu w Biurze Zawodów.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik uprawniony jest do bezpłatnego uczestnictwa w Letnim Targu
Rodzinnym wraz z dwoma osobami towarzyszącymi.

VII. REJESTRACJA CZASU I KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Dla każdego z biegów, o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu, zostanie przeprowadzona
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klasyfikacja końcowa.
Wszyscy uczestnicy klasyfikowani będą według czasu brutto.
Pomiar czasu w ramach każdego z biegów, o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu, zostanie
przeprowadzony za pomocą kamery oraz stoperów na mecie.
W biegu o którym mowa w pkt III ppk. 3c obowiązuje limit czasu 60min

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem i danych osobowych Uczestników jest Organizator (Międzynarodowe Targi Poznańskie
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań).
Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się np. z
wykorzystaniem adresu e-mail: iod@grupamtp.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celu, w jakim
zostały pozyskane, w szczególności brak możliwości udziału w Wydarzeniu w związku z niemożliwością
rejestracji ich uczestnika.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Wydarzenia, w tym w celu
wyłonienia zwycięzcy każdego z biegów, o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu, oraz wręczenia
każdemu uczestnikowi pamiątkowych medali.
Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora również w celu ustalenia listy
gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach
terenu zarządzanego przez Organizatora, np. w trakcie trwania Wydarzenia oraz ewentualnego
prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć
kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona
żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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 (dalej: „RODO”).
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku
prawnego nałożonego na Organizatora zaleceniem GIS dotyczącym:
a) zbierania oświadczeń, że według najlepszej wiedzy Uczestnika, Uczestnik nie jest osobą zakażoną
oraz nie przebywa Pan/Pani na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
b) w przypadku targów rejestrowania wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób
przebywających na targach,
(przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art. w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374).
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi
IT, ochrony, prawne, księgowe, pocztowe, kurierskie oraz służbom sanitarnym, w szczególności
Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu wykonania jego wytycznych dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl oraz umożliwienia uprawnionym służbom sanitarnym
przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała
udział w danym wydarzeniu.
4. Dane osobowe Uczestników służące kontaktowi, o którym mowa w ust. 2 będą przechowywane przez
okres 14 dni od dnia ich pozyskania.
Organizator zastrzega jednak możliwość przechowywania danych osobowych Uczestników w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów
karalnych wynikający z przepisów prawa.
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Dane osobowe Uczestników związane ze składaniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, będą
przechowywane przez okres 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia, w związku z którym oświadczenie
zostało złożone.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w
Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika w każdy sposób, w jaki publikowane
lub rozpowszechniane będzie Wydarzenie. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko
uczestnika, na liście startowej biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu
Wydarzenia.
W celu promocji Wydarzenia, działalności Organizatora dane osobowe Uczestnika (w zakresie imię i
nazwisko) mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej
Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA
(dalej zwanej „Decyzją”), wyłącznie wówczas, gdy umieszcza dane osobowe na portalu społecznościowym
np. Facebook, Youtube, Twitter lub LinkedIn. Administratorzy tych portali społecznościowych to niezależni
od MTP administratorzy danych osobowych. Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych
do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad
ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez
wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.
Facebook Inc., Twitter Inc. oraz LinkedIn Corporation, Youtube są podmiotami wpisanymi na listę
podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów oraz
informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UEUSA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
W granicach przepisów prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy Organizator przetwarza je w celu
wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Wydarzeniu.
Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez kontakt drogą mailową: iod@grupamtp.pl.
Uczestnikowi służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 października 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).
2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie każdego z biegów, o których mowa w
pkt. III ust. 2 Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie
Organizatora w trakcie trwania Wydarzenia.
4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Wydarzenia, z możliwością jego
pobrania, odtworzenia i utrwalenia we własnym zakresie za pomocą sieci Internet.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy
zgodnie z przepisami prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ZGODY WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
Biegu Targowego „Letni biegRUN na Targach”
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
video oraz udzielam Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej
licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
 zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach
społecznościowych
 emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

____________________
data i podpis Uczestnika

WZÓR FORMULARZA ZGODY OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO W
WYDARZENIU I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
Biegu Targowego „Letni biegRUN na Targach” („Wydarzenie”)
Ja
niżej
podpisany/a
……………………………………………………………………
jako
opiekun
prawny
…………………………………………………………….. (imię i nazwisko Uczestnika), dalej jako Niepełnoletni, wyrażam zgodę
na:
1) udział Niepełnoletniego w Wydarzeniu,
2)

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Niepełnoletniego utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
video oraz udzielam Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo,
nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w
Wydarzeniu na następujących polach eksploatacji:
 utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie,
 wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
 zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
portalach społecznościowych lub steamingowych,

 emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
3) przetwarzanie danych osobowych Niepełnoletniego na potrzeby Wydarzenia na zasadach
wskazanych w Regulaminie Wydarzenia.

____________________
data i podpis opiekuna prawnego

