REGULAMIN KLUBU BIEGACZA
ATLAS RUNNING TEAM
I. Nabycie członkostwa w Klubie Biegacza ATLAS RUNNING TEAM
1. Klubowiczami mogą stać się:
• pracownicy spółek należących do Grupy ATLAS, zwani dalej pracownikami ATLAS,
• członkowie najbliższej rodziny pracowników ATLAS (mąż/żona/dzieci),
• inne osoby, związane z branżą budowlaną lub współpracujące z Grupą ATLAS, które zostały polecone przez
co najmniej jednego pracownika ATLAS, będącego już Klubowiczem i których kandydatura została
zaakceptowana przez Radę Klubu.
2. Klubowiczem można zostać w każdym momencie. Warunki nabycia członkostwa w Klubie w danym roku
kalendarzowym (zwanym również sezonem biegowym) są następujące:
• pozytywna weryfikacja deklaracji członkowskiej i samego kandydata przez Radę Klubu,
• podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, rok urodzenia,
miejscowość z adresu zamieszkania, płeć, rozmiar koszulki.
3. Dane, o których mowa w pkt 2 podane zostaną w deklaracji członkowskiej, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o biegu lub biegach, rozumie się przez to: zawody biegowe, zawody
rowerowe (szosowe oraz MTB), wyścigi triathlonowe oraz biegi narciarskie (dalej: Biegi).
II. Wykluczenie lub wystąpienie z Klubu
1. Klubowicz może być wykluczony z Klubu, jeżeli postępuje niezgodnie z wartościami Klubu lub niezgodnie z
Regulaminem Klubu. Decyzję o wykluczeniu z Klubu może podjąć tylko Rada Klubu.
2. Klubowicz może wystąpić z Klubu w każdej chwili, bez podawania powodu. Warunkiem wystąpienia jest
przesłanie informacji e-mailem na adres biegacze@atlas.com.pl lub osobiste dostarczenie jej do jednego z członków
Rady Klubu.
3. Rozwiązanie umowy o pracę, nie jest równoznaczne z utratą członkostwa w Klubie.

III. Cele działania Klubu
1. Wspólne lub indywidualne starty w biegach masowych na terenie kraju lub za granicą
2. Reprezentowanie GRUPY ATLAS we wskazanych przez firmę imprezach biegowych.
3. Budowanie wizerunku GRUPY ATLAS, promowanie jej marki i wartości podczas masowych imprez biegowych w
kraju lub za granicą.
4. Organizowanie akcji charytatywnych, mających na celu wsparcie byłych lub obecnych pracowników ATLAS lub
innych osób potrzebujących takiego wsparcia.
5. Promowanie sportowego i zdrowego trybu życia wśród pracowników ATLAS.

6. Budowanie w GRUPIE ATLAS społeczności opartej na wartościach sportu.
7. Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy spółkami GRUPY ATLAS oraz jej klientami.
8. promowanie marki ATLAS wśród przedstawicieli branży budowalnej.
9. Klub w ramach swojej bieżącej działalności dołoży starań we wspieraniu inicjatyw prospołecznych prowadzonych
przez GRUPĘ ATLAS.
IV. Uprawnienia Klubowicza
1. Klubowicz ma możliwość otrzymania od ATLAS refinansowania kosztów opłat startowych za Biegi, w których
uczestniczy jako reprezentant ATLAS RUNNING TEAM, na zasadach określonych w pkt VII, co zostanie potwierdzone
stosowną dokumentacją fotograficzną.
2. Klubowicz otrzyma Pakiet Startowy w postaci: koszulki startowej Atlas Running Team. Wartość Pakietu
Startowego wynosi maksymalnie 200 zł brutto.
3. Klubowicz ma możliwość wpływania na działalność i rozwój Klubu poprzez:
- zgłoszenie swojej kandydatury do Rady Klubu,
- zgłaszanie Radzie Klubu wniosków o zmiany w Regulaminie Klubu,
- zgłaszanie Radzie Klubu pomysłów dotyczących działania Klubu,
- polecanie Radzie Klubu nowych Klubowiczów.
4. Klubowicz może otrzymać dodatkowe środki przeznaczone na refinansowanie opłat startowych w Biegach lub
zakup sprzętu sportowego wybranego z katalogu udostępnionego przez Radę Klubu, jeśli po zakończeniu okresu
rozliczeniowego Klub dysponować będzie wolnymi środkami w budżecie dodatkowym. Środki zgromadzone w
budżecie dodatkowym zostaną rozdzielone między Klubowiczów na zasadach określonych w pkt IX.

V. Obowiązki Klubowicza
1. Klubowicz realizuje cele działania Klubu określone w rozdziale III.
2. Klubowicz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Klubu oraz postępowania zgodnie z wartościami ATLAS,
określonymi w załączniku 1.
3. Klubowicz ma obowiązek uczestniczenia w co najmniej 1 masowej imprezie sportowej w sezonie. W przypadku
nie spełnienia tego warunku Rada Klubu może podjąć decyzję o wykreśleniu go spośród członków Klubu. Decyzja ta
podejmowana jest na piśmie i doręczana jest Klubowiczowi w formie mailowej.
4. Klubowicz reprezentując Klub w czasie zawodów, ubrany jest w strój ATLAS RUNNING TEAM.
5. Klubowicz bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia.
VI. Zasady uczestnictwa w Biegach
1. Klubowicz sam decyduje o wyborze Biegów, w których bierze udział. We własnym zakresie dokonuje zapisu
na Bieg i opłaca wpisowe.
2. Klubowicz w terminie i sposób określony przez Radę na początku sezonu przesyła do Rady Klubu dowód
uiszczenia opłaty startowej oraz fotografię dokumentującą uczestnictwo w biegu w koszulce ATLAS
RUNNING TEAM lub innej zawierającej widoczne logo ATLAS.
3. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt VI.2, koszt poniesionych opłat startowych za taki
bieg nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu świadczenia należnego Klubowiczowi, o którym mowa w pkt
IV.1.

VII. Zasady refinansowania Klubowiczom kosztów opłat startowych
1. Zwrot opłat startowych rozliczany jest z dołu, w 6-miesięcznych okresach rozliczeniowych, przy czym okres
rozliczeniowy zaczyna się każdorazowo 1 grudnia i 1 czerwca.
2. Każdy Klubowicz może otrzymać zwrot kosztów faktycznie poniesionych w danym okresie rozliczeniowym
opłat startowych do kwoty określanej przez Radę Klubu przed rozpoczęciem każdego sezonu startowego,
tj. przed 1 grudnia każdego roku kalendarzowego. LUB przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.
3. Zwrot opłat następuje w terminie wyznaczonym przez Radę od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.
4. Zwrot opłat następuje w następujący sposób:
a) W przypadku Klubowiczów będących pracownikami ATLAS – w formie pieniężnej, przy czym kwota zwrotu
powiększona jest o wszelkie należności publiczno-prawne obciążające Klubowicza i jego pracodawcę z tytułu
wypłaty tego świadczenia;
b) W przypadku Klubowiczów niebędących pracownikami ATLAS – w postaci bonów pieniężnych o wartości
nie większej niż 200 zł brutto, reklamujących spółkę Atlas.
5. W przypadku, gdy wartość netto opłat startowych zwracanych danemu Klubowiczowi jest niższa niż kwota
zwrotu określona na dany rok startowy, różnica między maksymalną kwotą zwrotu, a kwotą zwracaną powiększą
budżet Klubu w danym okresie rozliczeniowym.
6. Bony, o których mowa w pkt 4 lit. b) przekazywane będą uprawnionym Klubowiczom osobiście w siedzibie
ATLAS przy ul. Kilińskiego 2 w Łodzi, a w szczególnych, uzgodnionych z Radą Klubu sytuacjach, wysyłane będą za
pośrednictwem operatora pocztowego.

VIII. Kierowanie Klubem
1. Klubem kieruje Rada Klubu. Funkcje w Radzie Klubu mogą pełnić Klubowicze bez względu na Status. Rada składa
się z Klubowiczów, którzy sami zgłosili się do działania w Radzie. Rada tworzy się w listopadzie każdego roku i działa
do listopada roku następnego. Liczba członków Rady nie może być mniejsza niż 5 osób i nie może przekraczać 7
osób. W przypadku większej ilości chętnych do działania w Radzie nastąpią wybory, w których każdy z Klubowiczów
zagłosuje na 7 osób z pośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. W wyniku głosowania, w Radzie zasiądzie 7 osób,
które zdobędą najwięcej głosów.
2. W Radzie Klubu znajdują się osoby pełniące następujące funkcje, tj.:
1. Szef Klubu - 1 osoba (zastępca szefa wybierany jest spośród pozostałych członków Rady Klubu)
2. Skarbnik – 1 osoba
3. Odzieżowiec (odpowiedzialny za dobór sprzętu) – 1 lub 2 osoby
4. Koordynator Imprez – 1 lub 2 osoby
5. Administrator strony www / Rzecznik prasowy – 1 lub 2 osoby
3. Klubowicz wybrany do Rady Klubu może sprawować w niej jednocześnie maksymalnie dwie funkcje.
4. Wybór Szefa Klubu dokonywany jest przez Radę Klubu co roku w listopadzie. Szef Klubu wybierany jest spośród
członków Rady Klubu, większością jej głosów.
5. Chętni do działania w Radzie Klubu powinni zgłosić swoje kandydatury do Szefa Klubu nie później niż do końca
pierwszego tygodnia listopada. Informacja o nowym Szefie Klubu jest publikowana nie później niż w ostatni dzień
listopada.
6. Poszczególne funkcje pełnione są przez wybrane osoby przez 1 rok (od grudnia do listopada).
7. Szef Klubu i inne osoby pełniące funkcje w Klubie mogą zostać odwołane przez klubowiczów liczbą głosów
stanowiącą co najmniej 51% stanu osobowego Klubu.

8. Osoby pełniące funkcje w Radzie Klubu mogą w każdym momencie się wycofać z działania w Radzie, informując
o tym pisemnie lub ustnie Radę Klubu. Wolne miejsce w Radzie klubu może zostać wypełnione przez innego
chętnego.
9. Wszelkie decyzje dotyczące działań Klubu podejmowane są przez Radę Klubu, po konsultacjach z Klubowiczami.
Rada Klubu rozlicza się z działalności Klubu przed Klubowiczami i Zarządem Atlas.
10. Członkom Rady Klubu, w związku z pełnioną przez nich funkcją, przysługuje zwiększona kwota zwrotu opłat
startowych o 25% w stosunku do limitu określonego w pkt VIII.2 Regulaminu.
11. Zadania osób pełniących funkcje w Radzie Klubu są określone w załączniku nr 3 i mogą ulegać modyfikacjom.

IX. Finansowanie i budżet Klubu
1. Szef Klubu przygotowuje plany działalności i budżet Klubu na kolejny rok kalendarzowy.
2. Plany i budżet Klubu zatwierdzane są najpierw przez Radę Klubu, a następnie uzgadniane z osobami z Atlas sp. z
o.o., (które przeznaczają środki na działalność Klubu). Zatwierdzanie budżetu i planu działania odbywa się pomiędzy
listopadem, a lutym następnego roku.
3. W terminie …… od zakończenia danego okresu rozliczeniowego Rada Klubu określi wielkość budżetu
dodatkowego powstałego ze środków opisanych w pkt VII.5.
4. Budżet dodatkowy będzie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego dla Klubowiczów lub powiększenie
podstawowej kwoty zwracanych opłat startowych.
5. Środki przysługujące danemu Klubowiczowi z budżetu dodatkowego stanowić będą iloczyn ilości startów danego
Klubowicza w okresie rozliczeniowym i ilorazu całkowitej wartości budżetu dodatkowego i łącznej ilości startów
Klubowiczów we wszystkich biegach w okresie rozliczeniowym.
6. Każdy Klubowicz informowany jest przez Radę Klubu o wysokości przypadającej na niego części budżetu
dodatkowego.
7. Za równowartość przysługujących mu środków z budżetu dodatkowego Klubowicz może wybrać sprzęt sportowy
z katalogu udostępnionego przez Radę Klubu lub wystąpić o dodatkowy zwrot kosztów opłat startowych w Biegach
w minionym lub w kolejnym okresie rozliczeniowym. Sprzęt sportowy nabywany jest przez ATLAS i wydawany
nieodpłatnie Klubowiczowi.
8. Zamówienie sprzętu sportowego składane jest przez klubowicza w formie mailowej na adres poczty
elektronicznej: Rada_klubu@atlas.com.pl.
9. Zwrot opłat startowych w ramach budżetu dodatkowego dokonywany jest następuje w sposób opisany w pkt
VII.4.
10. Środki z budżetu dodatkowego mogą być rozdysponowane przez Klubowiczów wyłącznie do końca danego roku
kalendarzowego. Po jego zakończeniu niewykorzystane środki przepadają. Przez rozdysponowanie środków
rozumie się złożenie przez Klubowicza oświadczenia woli w formie określonej w Regulaminie o sposobie
wykorzystania przysługujących mu środków z budżetu.

X. Zmiana Regulaminu Klubu
1. Wnioski o zmianę Regulaminu mogą składać: Zarząd Atlas lub Klubowicz nie częściej niż 2 razy w roku.
2. Za przeprowadzanie zmian w Regulaminie odpowiedzialny jest Szef Klubu, który konsultuje proponowane zmiany
z Radą Klubu.

3. Zmiany Regulaminu Klubu wchodzą w życie w terminie dwóch tygodni od powiadomienia o nowej treści
Regulaminu wszystkich Klubowiczów. Powiadomienie to dokonywane będzie za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

XI. Sponsor Klubu / założyciele
1. Klub Atlas Running Team jest jednostką organizacyjną działającą w ramach Firmy Atlas sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi. Organizatorem i sponsorem Klubu w momencie utworzenia Klubu jest Atlas sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
2. Założycielami (inicjatorami założenia) Klubu są: pracownicy Atlas Sp. z o.o.

XII. Postanowienia o danych osobowych
1. Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w punkcie 1 jest dobrowolne, ale ich niepodanie
uniemożliwi nabycie członkostwa w Klubie Biegacza ATLAS RUNNING TEAM.
2. Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych tj. Atlas sp. z o.o. (Atlas),
adres: 91-222 Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, KRS 0000264887.
Dane kontaktowe Administratora danych oraz do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
a) adres: 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2,
b) e-mail: atlas@atlas.com.pl, IOD: iod@atlas.com.pl,
c) telefon: 42 631 88 00, IOD: 42 631 89 40.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji aktywności Klubowicza w Klubie Biegacza ATLAS RUNNING
TEAM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 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 (RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych Klubowiczów będą osoby zainteresowane, które zapoznają się z materiałami
promocyjnymi Atlas lub Klubu Biegacza ATLAS RUNNING TEAM w formie elektronicznej, osoby odwiedzające stronę
internetową Atlas lub inne strony oraz portale, na których Atlas prowadzi działania marketingowe; podmioty
świadczące na rzecz Atlas usługi reklamowe obejmujące promocję Klubu, oraz podmioty świadczące usługi
serwisowe oprogramowania do obsługi strony internetowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wystąpienia lub wykluczenia Klubowicza z Klubu.
6. Klubowicz posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
prawo do uzyskania kopii danych i prawo do przenoszenia danych oraz prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania.
7. Klubowicz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Atlas nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.
9. W przypadku udzielenia przez Klubowicza odrębnej zgody na publikację swojego wizerunku, jego zdjęcia będą
wykorzystywane zgodnie z udzieloną zgodą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a po jej udzieleniu Klubowicz ma
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

