REGULAMIN OTRZYMANIA HERBU MARATONÓW 2017
I.
a.

Organizator
Organizatorem Herbu Maratonów „HPM 2017” jest Stowarzyszenie Run Pro Sport

II.
Wymogi
a. Ukończenie w ciągu dwóch lat tj. w latach 2016 i 2017 minimum 6 maratonów.
b. Aby maraton został zaliczony do HM 2017 minimalna ilość uczestników biegu musi wynieść
10 osób.
c. Z biegu musi zostać opublikowana oficjalna lista wyników.
d. Bieg nie może znaleźć się we wniosku o Herb Maratonów 2016
III.
Weryfikacja
a. Wypełnienie formularza na stronie internetowej www.herbmaratonow.pl
b. Termin nadsyłania wniosków upływa 31 marca 2018 roku
c. Każdy nadesłany i opłacony wniosek będzie rozpatrzony w ciągu trzech tygodni od chwili
nadesłania, a pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie skutkowało umieszczeniem
wnioskodawcy na liście zdobywców Herbu Maratonów (HM 2017).
d. Lista zweryfikowanych zdobywców „ HM 2017” będzie dostępna na stronie internetowej
portalu Herb Maratonów pod adresem herbmaratonow.pl
IV.
Opłaty
a. Podstawą otrzymania Herbu Maratonów 2017 jest darowizna w kwocie 30 zł na rzecz
rozwoju projektu Herb Maratonów oraz Stowarzyszenia Run Pro Sport
b. Darowiznę należy uiścić na konto Stowarzyszenie Run Pro Sport
21 1950 0001 2006 0015 0982 0002 z dopiskiem HPM 2017 + Imię i nazwisko
V.
Odbiór medali
a. Pamiątkowy herb zostanie wysłany pocztą listem poleconym na adres podany we wniosku.
b. Herby zostaną wysłane po 31 marca 2018 roku, nie później jednak niż do 5 maja 2018 roku.
V.
Informacje dodatkowe
a. W przypadku reklamacji sprawy będą rozstrzygane przez Organizatora
b. Zapytania odnośnie Herbu Maratonów należy kierować na adres: herb@herbmaratonow.pl
c. Wypełnienie wniosku o przyznanie Herbu Maratonów 2017 oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku dla potrzeb realizacji procesu
rejestracji oraz prezentacji list zdobywców odznaki przez Stowarzyszenie Run Pro Sport, z
siedzibą w Fanianowo 9/1, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).Rozumiem, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do uzyskania
odznaczenia i że mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia.

