VIRTUALAUS BĖGIMO „OLIMPINĖ DIENA 2020“
NUOSTATAI
1. RENGINIO TIKSLAS
Kasmet birželio 23-iąją visame pasaulyje švenčiama tarptautinė olimpinė diena. Lietuvos Tautinis Olimpinis
Komitetas ir Lietuvos Olimpinis Fondas (toliau – Organizatoriai) kviečia šiemet ją paminėti virtualiu bėgimu
„Olimpinė diena 2020“ (toliau – Renginys) – įveikti lietuvišką olimpinę mylią (1988 metrus, kurie
simbolizuoja LTOK atkūrimą) ir gauti Olimpinės dienos suvenyrų bei rėmėjų dovanėlių. Šis bėgimas paremtas
olimpiniu principu „Svarbu dalyvauti, o ne laimėti“.
2. RENGINIO VIETA IR LAIKAS
Renginys vyks visame pasaulyje nuo 2020 metų birželio 23 dienos 00:00 iki 2020 metų birželio 23 dienos
23:59 (Pagal dalyvio laiko zoną). Bėgime gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, net ir gyvenantys užsienyje.
3. PRIVALOMOS BĖGIMO SĄLYGOS
3.1. Lietuviška olimpinė mylia (1988 m) turi būti įveikta nuo 2020 metų birželio 23 dienos 00:00 iki 2020
metų birželio 23 dienos 23:59. Bėgime gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, net ir gyvenantys
užsienyje.
3.2. Dalyviai bėgimo rezultatus turi užfiksuoti STRAVA, ENDOMONDO, NIKE RUN CLUB ar kita bėgimo
programėle.
3.3. Dalyviai bėgimą patvirtinančia nuotrauka turi pasidalinti socialiniuose tinkluose Facebook ir/arba
Instagram (įsitikinkite, jog pažymėjote, kad nuotrauką gali matyti visi, ne tik draugai) naudojant
grotažymę #OlimpinėDiena2020.
3.4. Įvykdžius bėgimą reikia užpildyti Organizatorių anketą, kurią galite rasti čia. Neužpildžius anketos
jums negalėsime skirti prizų. Anketą galėsite užpildyti nuo 2020 m. birželio 23 d. 00:00 val. iki
birželio 24 d. 23:59 val.
3.5. Bėgant būtina laikytis bėgimo teritorijoje paskelbtų saugumo priemonių, galiojančių 2020 m.
birželio 23 d.
4. DALYVIAI
4.1. Dalyvavimas Renginyje nemokamas, Renginyje gali dalyvauti visi norintys, įvykdę bėgimo sąlygas (3
punktas).
4.2. Dalyviai prieš dalyvavimą renginyje turi pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
ir įvertinti savo fizines galimybes dalyvauti renginyje, kadangi aktyvus sportas ir viskas, kas su tuo
susiję, pasižymi padidinta rizika, pavojumi ir gali sukelti sveikatos sutrikdymą, sužalojimą, fizinį
skausmą, mirtį, kitą žalą. Sergant lėtiniais, ūminiais ar kitais patologiniais susirgimais reikia vengti
organizmo apkrovimo dideliais fiziniais krūviais. Dalyvis pats turi suvokti ir nusistatyti savo fizinių
krūvių galimybes ir atitinkamai elgtis dėl galimų sveikatos sutrikimų. Už savo sveikatą dalyvis
prisiima visą atsakomybę.
4.3. Dalyviai prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią riziką (įskaitant atsakomybę už sveikatos
būklę ir traumas) ir įsipareigoja dėl to nereikšti Organizatoriams jokių pretenzijų.
4.4. Už nepilnamečius dalyvius atsako jų tėvai ar globėjai.
4.5. Renginio dalyvis privalo būti blaivus ir neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių
medžiagų.
4.6. Renginio dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir Renginio dieną galiojančių 2020
m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ reikalavimų. Renginio dalyviai, kurie bėgs ne Lietuvos

Respublikos teritorijoje, privalo laikytis bėgimo teritorijoje galiojančių įstatymų ir saugumo
reikalavimų.
4.7. Dalyviai Renginio Organizatoriams pateikia tikrus ir teisingus duomenis apie bėgimą ir jo rezultatus.
5.

SUVENYRŲ ATSIĖMIMAS
5.1. Renginio dalyviai įvykdę bėgimo sąlygas ir užpildę anketą iki birželio 24 d. 23:59 val. (Lietuvos
laiku) gaus Olimpinės dienos suvenyrus ir rėmėjų dovanėles.
5.2. Prizus galima atsiimti dviem būdais: (i) dalyviai prizus galės atsiimti Organizatorių būstinėje,
esančioje adresu Olimpiečių g. 15, Vilnius; (ii) dalyviai prizus galės atsiimti pasirinktoje
„Eurovaistinėje“.
5.3. Į užsienį prizai nebus siunčiami, tačiau užsienio lietuviai savo prizus gali atsiimti keliais būdais: (i)
užsienyje gyvenančių lietuvių prizus galės atsiimti Lietuvoje gyvenantys nurodyti asmenys; (ii)
užsienyje gyvenantys lietuviai prizus galės atsiimti PLB ir ŠALFASS organizacijose (detalesnė
informacija bus pateikta asmeniškai, šį prizų atsiėmimo būdą pasirinkusiems asmenims).
5.4. Prizus bus galima atsiimti nuo birželio 29 d. iki 2020 m. liepos 10 d.

6. DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
6.1. Lietuvos olimpinis fondas, juridinio asmens kodas: 190725412, adresas: Olimpiečių g. 15, Vilnius,
Lietuvos Respublika, ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, juridinio asmens kodas: 191368237,
adresas: Olimpiečių g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Organizatoriai), yra Asmens
duomenų valdytojai, atsakingi už Renginio dalyvių asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.
6.2. Dalyviai Asmens duomenis pateikia užpildydami Organizatorių anketą.
6.3. Asmens duomenų valdytojai Dalyvių asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto
adresą, gyvenamosios vietos adresą) tvarko teisėtu Renginio organizavimo tikslu.
6.4. Dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos
adresas) bus perduoti rėmėjams ir kurjeriams prizų įteikimo tikslu.
6.5. Dalyviai turi teises: prašyti susipažinti su surinktais asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar
apriboti asmens duomenų tvarkymą.
6.6. Renginio Organizatoriai ir rėmėjai gali pasidalinti Renginio dalyvių nuotraukomis savo socialinių
tinklų paskyrose.
6.7. Dalyviams sutikus, Organizatoriai Renginio dalyvių nuotraukas galės naudoti renginio viešinimo
tikslais bei perduoti Renginio rėmėjams.
6.8. Asmens duomenys surinkti registracijos tikslu bus saugomi – 30 dienų, nuotraukos bus saugomos 2
metus nuo sutikimo gavimo dienos.
6.9. Daugiau
informacijos
yra
pateikiama
https://www.ltok.lt/privatumo-politika-2/

Organizatorių

7. KITA
Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio programą.
Daugiau informacijos apie renginį: https://www.ltok.lt/

privatumo

politikoje:

