
Zasady przyznawania specjalnego wyróżnienia  
EMPATON 2022 

1. Idea  
Każdego roku w czasie Biegów w Szczawnicy jesteśmy świadkami wielu wspaniałych ge-
stów wsparcia, których uczestnicy zawodów udzielają sobie nawzajem, czy tez osobom 
napotkanym na trasie. Wiedząc jak ważne jest dobre wsparcie w chorobie lub słabości 
postanowiliśmy przyznać specjalne i symboliczne wyróżnienie - Empatona biegaczom, 
którzy wyróżnią się serdeczną uważnością wobec innych uczestników biegu czy też osób 
napotkanych na trasie. Zauważą potrzebę, będą mieli odwagę zatrzymać się, zapytać i 
pomóc. 


Empaton to symboliczne wyróżnienie za serdeczną uważność na Biegach w Szczawnicy. 
Celem wyróżnienia jest popularyzacja postawy wzajemnej uważności wobec siebie.


2. Organizator 
Organizatorem inicjatywy i fundatorem wyróżnienia są: Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! 
i Fundacja Strefa Przygód, organizator Biegów w Szczawnicy. 


3. Kto może zostać nominowany  
Do otrzymania symbolicznego wyróżnienia EMPATON może zostać nominowany: 


każdy uczestnik Biegów w Szczawnicy, który napotkanej na trasie osobie biegaczowi 
bądź turyście w potrzebie udzielił wsparcia lub pomocy; 

każda napotkana na trasie Biegów w Szczawnicy osoba, która w odruchu serca udzie-
liła wsparcia czy pomocy uczestnikowi Biegów w Szczawnicy.


4. Kto może nominować 
Do otrzymania symbolicznego wyróżnienia EMPATON może nominować:


każdy naoczny świadek zdarzenia;

osoba, której bezpośrednio udzielono wsparcia lub pomocy;

osoba bliska w imieniu osoby, której udzielono wsparcia, jeśli osoba ta sama nie może 
nominować;

w ramach wyróżnienia nie można nominować samego siebie.


5. Jak zgłosić nominację  
Aby zgłosić nominację:


w ciągu 48 godzin od zakończenia Biegów w Szczawnicy (do poniedziałku do godziny 
20:00)

napisz e-mail na adres: empaton@raknoll.pl 

w wiadomości: 


- opisz sytuację

- podaj jak najwięcej możliwych danych osoby nominowanej, jeśli to możliwe imię i na-

zwisko lub numer startowy - coś, co pozwoli nam nawiązać kontakt z daną osobą.

- podaj swoje imię i nazwisko, i numer telefonu


mailto:Empaton@rakneoll.pl


Zgłaszając nominację, uczestnik wyraża zgodę, aby jego wypowiedź, a także imię i na-
zwisko zostały wykorzystane w celu ogłoszenia nominacji, w celach związanych z orga-
nizacją i przeprowadzeniem inicjatywy.

Każdy z uczestników przesyłając nominację wyraża zgodę na jej postanowienia i zobo-
wiązuje się stosować do niniejszego Regulaminu.

Nominacje zgłaszane do inicjatywy nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób 
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyję-
tych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych 
za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia reli-
gijne, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.


6. Kto wybiera „zwycięzcę” 
Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez trzyosobowy zespół skła-
dający się z członków Fundacji Rak’n’Roll i Biegów w Szczawnicy. 


7. W jaki sposób wybieramy zwycięzcę 
Wszystkie nadesłane zgłoszenia będą zbierane i weryfikowane w ciągu 48 godzin od 
zakończenia Biegów w Szczawnicy (do poniedziałku do godziny 20:00).

Zgłoszenia nadesłane po tym czasie nie będą weryfikowane. Wyjątek stanowią tu uza-
sadnione sytuacje, w których wyróżnienia EMPATONA może zostać przyznane w try-
bie specjalnym, w późniejszym czasie. 

W razie pytań lub wątpliwości skontaktujemy się z osobami zgłaszającymi prosząc o 
dodatkowe informacje. 

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje nie będą podlegali dalszej weryfi-
kacji.


8. Kto otrzyma EMPATONA? 
W życiu stajemy przed wyborami, które nas zaskakują, w których trzeba reagować 
szybko z sercem i wyobraźnią. Zespół składający się z członków Fundacji Rak’n’Roll i 
Biegów w Szczawnicy przyzna Empatona na podstawie oceny sytuacji przedstawionych 
przez zgłaszających zdarzenia, w których osoby nominowane wykazały się wyjątkową 
postawą cechującą się cnotami empatii, wrażliwości i serdeczności mimo, iż zachowa-
nie to wiązało się z poniesieniem kosztów (poświęceniem czasu, prowiantu, podzielenie 
się ekwipunkiem itp).

Przyznawana nagroda jest tylko jedna. 

W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej 
niż jednej nagrody lub do nie przyznania wyróżnienia, jeśli w danym roku nie wpłyną 
zgłoszenia, które spełniają przedstawione w niniejszym regulaminie kryteria.

Ogłoszenie nominacji nastąpi w ciągu 72 godzin od zakończenia Biegów w Szczawnicy, 
w kanałach komunikacji Organizatora. 

Osoba wyróżniona, a także wszystkie nominowane osoby, których zgłoszenie przejdzie 
pozytywna weryfikację otrzymają wiadomość od Organizatora. 


9. Co otrzyma EMPATON?




Wyróżniona osoba otrzyma ręcznie wykonaną statuetkę oraz honorową koszulka bie-
gową - wykonaną na zamówienie.


10. Wręczenie nagrody  
Wręczenie wyróżnienia odbędzie się osobiście przez reprezentacje Fundacji Rak’n’Roll i 
Biegów w Szczawnicy lub w szczególnych wypadkach w trybie zdalnym. 

11. Osoba kontaktowa: 
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: empaton@raknroll.pl
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