
 
 

REGULAMIN III RODZINNEGO BIEGU ODBLASKOWEGO 

22 PAŹDZIERNIK 2021 

1. CEL IMPREZY: 

- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 

ruchowej 

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

- uświadamianie mieszkańcom konieczności posiadania elementów odblaskowych 

- promocja obiektów i wydarzeń organizowanych przez MOSiR  

2. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  

3. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

- Komenda Miejska Policji w Opolu 

- Rada Dzielnicy IV Miasta Opola 

4. PARTNERZY: 

- Auchan 

- ZmierzymyCzas.pl 

- Profi-Art 

5. TERMIN: 22 października 2021 (piątek) godz. 19:00 

6. MIEJSCE: Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków przy ul. 

Sosnkowskiego  

6.1 Trasa biegu  

START: Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu , następnie 

chodnikiem wzdłuż ul. Szarych Szeregów, drogą pomiędzy PSP nr 29, a salą gimnastyczną 

(łącznik), alejkami Parku osiedla AK, powrót adekwatnie: alejkami parku, chodnikiem 

wzdłuż ul. Szarych Szeregów i META na Stadionie Opolskich Olimpijczyków. 

6.2 Trasa biegu zabezpieczona będzie przez wolontariuszy z ramienia Organizatora.  

7. UCZESTNICTWO 

 7.1 Udział w Biegu może wziąć każda osoba, której stan zdrowia pozwala na uprawianie 

sportu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa w zawodach pod opieką 

dorosłych lub muszą przestawić organizatorowi pisemną zgodę  rodzica/opiekuna prawnego 

na udział w Biegu.  

7.2 Limit uczestników: 300 



 
7.3 Ze względów bezpieczeństwa i tematyki biegu, każdy uczestnik zobowiązany jest do 

posiadania co najmniej jednego, widocznego elementu odblaskowego. Organizator zapewnia 

po jednej opasce odblaskowej dla uczestnika.  

7.4 Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne, 

nieograniczone czasowo rozpowszechnianie  wizerunku uczestników pozyskanego w trakcie 

III Rodzinnego Biegu Odblaskowego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, w 

celu publikacji relacji w wydarzenia na stronach internetowych i w prowadzonych mediach  

społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 

1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem https://www.zmierzymyczas.pl/1301/iii-

rodzinny-bieg-

odblaskowy.html?fbclid=IwAR26VquHdv6rtbeGRXUvP3cvGNBSDRrOTWLRyv9ztwuCLf

FAUSPVmsBS9JQ  

Do 20 października 2021 (środa).  

Odbiór numerów startowych obywał się będzie w dniu biegu od godz. 16:30 do godz. 18:30 w 

biurze zawodów.  

Po godz. 18:30 wszystkie nieodebrane numery startowe zostaną przekazane zawodnikom, 

którzy nie zdążyli zapisać się przez formularz zgłoszeniowy, a chcieliby wziąć udział w 

biegu.  

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

9.1 Udział w Biegu jest bezpłatny  

9.2 300 pierwszych osób na mecie zostanie nagrodzonych medalem 

9.3 Opiekę medyczną zapewnia organizator. 

9.4 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator nie zapewnia 

szatni.  

9.5 Za zagubione rzeczy organizator nie bierze odpowiedzialności.  

9.6 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich ponoszą opiekunowie.  

9.7 W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostanie on zdyskwalifikowany. 

9.8 Bieg ma charakter rekreacyjny i profilaktyczny. Podczas biegu nie będzie prowadzony 

pomiar czasu. 

9.9 Organizator nie przewiduje ubezpieczenia NNW uczestników.  
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9.10 Wystąpienie następujących objawów:  

a. gorączka, 

b. kaszel,  

c. duszności / problemy z oddychaniem, 

d. ogólne złe samopoczucie,  

e. bóle mięśni,  

f. katar, biegunka,  

g. zanik zmysłu powonienia/smaku, 

może świadczyć o zachorowaniu na COVID – 19. 

Jeżeli uczestnik zaobserwuje u siebie wskazane objawy lub podejrzewa, że mógł zarazić 

się COVID – 19 powinien poinformować o tym fakcie Organizatora oraz powstrzymać się 

od udziału w wydarzeniu. 

 

Obowiązek informacyjny dla uczestników Biegu Odblaskowego 2021 
1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z 

siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie 

www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl. 

2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz roku urodzenia przetwarzane będą w 

celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji Biegu Odblaskowego, co stanowi zadanie realizowane przez 

administratora w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). Dane w postaci wizerunku przetwarzane 

będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach zadań realizowanych w  interesie 

publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO).  

3. Państwa dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

należących do Organizatora i współorganizatorów. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten 

sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Opolu. 

4. W przypadku publikacji w mediach  społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw 

trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się 

o zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

danych osobowych. 

5. Dane mogą być również udostępniane współorganizatorom zawodów, tj. Komendzie Miejskiej Policji w 

Opolu i Radzie Dzielnicy IV w Opolu.  

6. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych 

dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną, serwis IT.  

7. Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, podawane przy zapisie 

oraz dane niezbędne do udokumentowania zgody na udział osoby nieletniej będą przetwarzane przez 

okres organizacji Biegu, a następnie będą usuwane do 7 dni roboczych od wydarzenia. Wizerunek 

uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu zaprzestania 

działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu.  

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu 

oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 



 
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia udziału w Biegu. 
10. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie 

wyrażone poprzez akceptację regulaminu III Rodzinnego Biegu Odblaskowego 2021. 


