
 
 

REGULAMIN 

 RODZINNY BIEG ODBLASKOWY 

Opole, 17 listopada 2018r. 

 

I. Celem biegu jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 
ruchowej, a także propagowanie zdrowego stylu życia oraz uświadamianie mieszkańcom o konieczności 
posiadania elementów odblaskowych podczas aktywności fizycznej. 
 
II. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. 

III. Współorganizatorami są: Komenda Miejska Policji w Opolu; Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta; Odblaskowi.pl; Ochotnicza Straż Pożarna, Oddział Ratownictwa Wodnego; SFD; Stowarzyszenie 
Bieg Opolski; Akademia Kulinarna Gold Apron. 
 
IV. Termin 
Bieg przeprowadzony zostanie w sobotę 17 listopada 2018 roku o godzinie 17.00. 
 
V. Miejsce 
1. Trasa przebiega przez Park Nadodrzański oraz bulwar Karola Musioła. 
2. Start i meta znajdują się przy lodowisku „Toropol”. 
3. Biuro zawodów mieści się w restauracji „Toropol”. 
4. Dystans biegu wynosi 2,3 km. 
 
VI. Zasady uczestnictwa  
1. Uczestnikami Rodzinnego Biegu Odblaskowego mogą być: 
- dorośli; 
- dzieci i młodzież; 
- dorośli z dziećmi w wózkach. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 
3. Osoby niepełnoletnie mają wymóg posiadania pisemnego oświadczenia o zdolności do udziału w 
zawodach, podpisanego przez rodzica bądź ustawowego opiekuna. 
4. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów o godz. 15:00 do 16:45 w biurze zawodów lub poprzez 
zgłoszenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Barlickiego 13, od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00-15.00, w pokoju 111.  
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich ponoszą opiekunowie. 
 
VII. Klasyfikacja i nagrody 
1. Pamiątkowe medale otrzyma pierwsze trzysta osób na mecie. 
 
VIII. Wymogi regulaminowe  
1. Rodzinny Bieg Odblaskowy jest przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095.     
2. Wszelkie protesty będą przyjmowane wyłącznie podczas rozgrywania turnieju. Organizator na bieżąco 
będzie przekazywał informację zwrotną. Nie przewiduje się odwołań. 



 

 

 

3. Osoby uczestniczą w Rodzinnym Biegu Odblaskowym na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie 
ubezpieczają uczestników od NNW. 
4. Uczestnictwo w biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez 
Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji 
wyników itp. 
5.  Uczestnictwo w biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i archiwizowanie 
wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby 
przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz. 83, art. 81).     
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Organizatora 
obowiązku prawnego, uczestnik może wycofać w dowolnym momencie. Oświadczenie o wycofaniu zgody, 
należy przesyłać na adres korespondencyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, bądź adres 
mailowy koordynatora. 
7. Zgłoszenie do biegu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.     
8. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decyduje MOSiR.     
 
IX. Postanowienia końcowe  
1. Udział w Rodzinnym Biegu Odblaskowym jest bezpłatny. Organizator nie pobiera opłaty wpisowej. 
2. Organizator zapewni opiekę medyczną. 
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
4. Bieg ma charakter rekreacyjny i nie będzie prowadzony pomiar czasu. 
5. Dla uczestników biegu Organizator zapewnia wodę oraz poczęstunek. 
 
 
X. Inne 

Adres koordynatora Rodzinnego Biegu Odblaskowego : m.kozlowska@mosir.opole.pl 
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