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Regulamin TRASHMAGEDDONU  
 
 
 
1. Cele i założenia 
 
1.1 Głównym celem TRASHMAGEDDONU (zwanego dalej Wydarzeniem) jest propagowanie zachowań 
proekologicznych, dbanie o czystość lasów w Szczecinie, integracja i współdziałanie mieszkańców 
Szczecina dla poprawy otaczającego środowiska. 
 
1.2 TRASHMAGEDDON to połączenie aktywności fizycznej ze sprzątaniem szczecińskiej przyrody.  
 
 
 
2.  Organizatorzy 
 
2.1 Głównym Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie Wywrotka z siedzibą w Szczecinie przy 
ul. Zawadzkiego 49/6, 71-246, nr 122 w Rejestrze stowarzyszeń UM Szczecin, NIP: 8522654710, 
REGON: 382725201, zwane dalej Organizatorem. 
 
2.2 Wydarzenie zostało dofinansowane przez Bosman Szczeciński w ramach programu grantowego 
„Bosman dla Regionu”. 
 
2.3 Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objął Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. 
 
2.4 Partnerami Wydarzenia są Remondis Szczecin Sp. z o.o., Decathlon Szczecin oraz Rentumi.pl – 
Inwestowanie w nieruchomości. 
 
2.5 Partnerem medialnym TRASHMAGEDDONU jest portal Hot-Point.pl – Znajdź gorący punkt miasta. 
 
 
 
3. Termin i miejsce 
 
3.1 TRASHMAGEDDON odbędzie 27 września 2020 r. (niedziela) w Szczecinie. 
 
3.2 Miejsce wydarzenia: las w okolicach wieży Bismarcka, Gocław Szczecin. 
 
3.3 Miejsce zbiórki, start i meta: plac przed wieżą Bismarcka. 
 
3.4 Harmonogram wydarzenia: 
- funkcjonowanie Biura Wydarzenia: od godz.:10.00, 
- start akcji zbierania śmieci godz.: 12.00, 
- zakończenie akcji zbierania śmieci godz.: 15.00, 
- podsumowanie wydarzenia: 15.00-16.00. 
 
Program Wydarzenia może ulec zmianie. 
 
 
 
4. Zasady uczestnictwa 
 
4.1 Przed rejestracją uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 
 
4.2 Przystępując do wydarzenia uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Wydarzenia i 
akceptuje wszelkie zasady w nim opisane. 
 
4.3 W TRASHMAGEDDONIE brać mogą udział pełnoletnie osoby oraz osoby niepełnoletnie powyżej 
15 roku życia (za zgodą opiekunów prawnych – załącznik nr 1 do regulaminu). 
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4.4 Obowiązujący limit uczestników - 100 osób. 
 
4.5 Zapisy do udziału w Wydarzeniu odbywać się będą za pośrednictwem strony internetowej: 
https://dostartu.pl/trashmageddon-bismarck-challenge-v5112 
od dnia 31.08.2020 r. do 25.09.2020 r. do godz. 15.00. 
 
4.6 Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. 
 
4.7 Zgłoszenie udziału w TRASHMADGEDDONIE będzie również możliwe 27.09.2020 r. w miejscu 
startu w przypadku wolnych miejsc pod warunkiem wcześniejszej akceptacji regulaminu dostępnego w 
miejscu wydarzenia. 
 
4.8 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu oraz wcześniejszego zamknięcia zapisów w 
przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 
 
4.9 Biorąc udział w wydarzeniu uczestnicy deklarują odpowiedni stan zdrowia i biorą w nim udział na 
własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie mogą̨ wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora 
w razie zaistnienia zdarzeń́ losowych podczas Wydarzenia. 
 
4.10 Organizator nie ponosi także odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Wydarzeniu. Uczestnicy biorą udział w 
Wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 
 
4.11 Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
 
4.12 Organizator zapewnia uczestnikom: rękawice, worki oraz numer startowy. 
 
4.13 Każdy z uczestników powinien posiadać w trakcie wydarzenia sprawny telefon komórkowy na 
wypadek zagubienia się w lesie. 
 
4.14 Uczestnik zobowiązuje się wykonywać polecenia Organizatora. 
 
4.15 Uczestnicy po akcji sprzątania otrzymują poczęstunek od Organizatora. 
 
4.16 W Wydarzeniu obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnymi zaleceniami. 
 
4.17 W TRASHMAGEDDONIE udział będą mogły wziąć osoby, które: wg ich stanu wiedzy będą zdrowe, 
nie będą posiadać żadnych objawów zakażania SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie oraz nie 
miały kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2, co zostanie potwierdzone przez każdego uczestnika w 
dniu Wydarzenia w przygotowanym przez Organizatora oświadczeniu. 
 
 
 
5. Zasady konkursowe i nagrody 
 
5.1 W trakcie TRASHMGEDDONU dopuszczalny jest zarówno bieg jak i spacer. Uczestnik sam 
decyduje, jaką formę aktywności wybiera.  
 
5.2 Uczestnicy pokonują̨ dowolnie obraną przez siebie trasę̨ w obrębie Startu/Mety Wydarzenia. 
 
5.3 Odpady zbierane są do worków.  
 
5.4 Kryterium wyboru zwycięzców będzie całościowa waga zebranych śmieci. 
 
5.5 Zawody odbywają się w duchu fair play. Każdy uczestnik Wydarzenia zbiera śmieci samodzielnie. 
Niedopuszczalne jest zbieranie w kilka osób. Wszelkie przypadki korzystania przez Uczestników z 
pomocy osób trzecich będą skutkowały automatyczną dyskwalifikacją i nieotrzymaniem medalu. 
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5.6 Worki pełne odpadów, oznaczone numerem startowym uczestnika (za pomocą oznaczeń 
udostępnionych przez organizatora) pozostawia się w wyznaczonym to tego miejscu. 
 
5.7 Worki z odpadami dostarczone na metę przez każdego z uczestników zostaną zważone przez 
Organizatora. 
 
5.8 Każdy uczestnik, który ukończy Wydarzenie otrzyma na mecie pamiątkowy medal, a trójka 
najlepszych kobiet i mężczyzn dodatkowo statuetki. 
 
5.9 Na zakończenie akcji zostanie podana całkowita ilość odpadów zebranych przez uczestników. 
 
 
 
 
6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
 
6.1 Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i 
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Wydarzenia, tj. w celu identyfikacji uczestnika i ewentualnie 
publicznego podania imienia, nazwiska osób nagrodzonych. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych podpisując oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 
 
6.2 Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 
6.3 Uczestnik potwierdzając zapoznanie się z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na wykorzystanie 
i przetwarzanie wizerunku. Wizerunek uczestników rejestrowany będzie za pomocą nośników 
audiowizualnych relacjonujących wydarzenie i wykorzystywany będzie do promocji kolejnych 
wydarzeń oraz Programu Inicjatywy. 
 
 
 
7. Postanowienia końcowe 
 
7.1 Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
 
7.2 Organizator Wydarzenia zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany 
jest poinformować́ uczestników. 
 
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny Wydarzenia bez podania przyczyny. 
 
7.4 W trakcie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 
 
7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu osobom, których zachowanie 
będzie wskazywało na wcześniejsze spożycie alkoholu, narkotyków lub osoby te będą zachowywały w 
sposób agresywny i niebezpieczny. 
 
7.6 W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
7.7 Zebrane podczas Wydarzenia odpady zostaną przekazane do segregacji i utylizacji firmie Remodis 
Szczecin. 
 
7.8 Kontakt z organizatorem: stowarzyszenie.wywrotka@gmail.com. 
 
 
 
Załącznik 1 – Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w 
wydarzeniu pn. TRASHMAGEDDON (jeśli dotyczy), 
 
Załącznik 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 



   

 4 

 
 

Załącznik nr 1 
do regulaminu wydarzenia TRASHMAGEDDON 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

W WYDARZENIU PN. TRASHMAGEDDON 
 
 
 
Ja, niżej podpisany(a): 
 
.................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
zamieszkały(a) w: 

.................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 
 
telefon kontaktowy: .............................................., 
 
 
wyrażam zgodę na uczestnictwo: 

.............................................................., urodzonego…………………………. 
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)   (rok urodzenia) 

................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 
 
w wydarzeniu TRASHMAGEDDON, które odbędzie się dnia 27.09.2020 r. w Szczecinie. 
 
 
Oświadczam, że: 
- przyjąłem do wiadomości, iż Organizator ww. wydarzenia nie zapewnia opieki osób dorosłych dla osób 
niepełnoletnich i ww. osoba niepełnoletnia będzie przebywała na terenie tej imprezy na moją wyłączną 
odpowiedzialność oraz że akceptuję regulamin ww. wydarzenia, 
- nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do udziału ww. dziecka/podopiecznego w ww. 
Wydarzeniu. 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 
rejestrowanego za pomocą nośników audiowizualnych relacjonujących ww. wydarzenie i 
wykorzystywanego do promocji kolejnych wydarzeń oraz Programu Inicjatywy. 
 
 
......................................................................... 
(miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 5 

Załącznik nr 2 
do regulaminu wydarzenia TRASHMAGEDDON 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

w związku z Wydarzeniem TRASHMAGEDDON 
 
 
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych 

dziecka/podopiecznego* przez Stowarzyszenie Wywrotka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego 

49/6, 71-246 w celu i w zakresie niezbędnym dla przyjęcia zgłoszenia oraz uczestnictwa w Wydarzeniu 

TRASHMAGEDDON organizowanym przez Stowarzyszenie Wywrotka oraz promocji tego Wydarzenia, 

zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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). 

 
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobie 

przetwarzania danych osobowych. 

 
Imię i nazwisko uczestnika: 

…………………………………. 

 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (jeśli dotyczy): 

………………………………………………………………………... 
 
 
Szczecin, dnia ………………..2020 r. 
 
 
*podkreślić właściwe. 
 
 
Uwaga: W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża 
opiekun prawny. 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, Stowarzyszenie Wywrotka 

informuje:  

1. Administratorem danych osobowych Pana/i / dziecka/podopiecznego jest Stowarzyszenie Wywrotka 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego 49/6, 71-246.  
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2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: 

stowarzyszenie.wywrotka@gmail.com. 

3. Dane osobowe Pana/i / dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia 
TRASHMAGEDDON na podstawie wyrażonej zgody.  

4. Dane osobowe Pana/i /dziecka/podopiecznego przetwarzane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Następnie będą przetwarzane dla celów archiwalnych zgodnie 

z odpowiednimi przepisami.  

5. Posiada Pan/i prawo dostępu do danych osobowych swoich/ swojego dziecka/podopiecznego, 

sprostowania tych danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych.  
6. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania.  

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 

uniemożliwi udział Pana/i /dziecka/podopiecznego w Wydarzeniu TRASHMAGEDDON.  

 
 
 


