
Regulamin biegu MALINOWY MIKOŁAJ
11.12.2021 godz. 11:00

1. Cel imprezy
 popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 promocja kąpieliska Malina
 propagowanie zdrowego trybu życia  

2. Organizatorzy
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-265 Opole
 Dobre Czasy s.c.
 Rada Dzielnicy VI

3. Partnerzy biegu
 OSP Grudzice
 Zakład Betoniarski PASOŃ
 P.U.R.G.  AGRA
 Auto Spectrum
 Piekarnictwo Cukiernictwo Tadeusz Charciarek
 Sklepy Kosmetyczne ASTOR
 ZmierzymyCzas.pl

4. Termin i miejsce startu
 11 grudnia 2021 (sobota) , wiata przy Jeziorze Malina , ul. Olimpijska Opole,  godz. 11:00
 Biuro zawodów w dniu 11 grudnia 2021 roku (sobota) usytuowane będzie w namiocie przy 

wiacie, czynne od godz. 09:00 do godz. 10:45 

5. Trasa i dystans
 Dystans:. 5 km (dwie pętle po 2,5 km)
 Nawierzchnia: asfalt oraz droga szutrowo-trawiasta
 W przypadku „ostrej” zimy na trasie może być ślisko. Należy zachować szczególną ostrożność 

podczas biegu.

6. Pomiar,  limity czasu i uczestników.
 Limit uczestników: 200 osób zapisanych i opłaconych.
 Organizator określa limit czasu na 60 minut.
 W biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu – oficjalnym czasem jest czas brutto.

 
7. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

 zgłoszeń  można  dokonywać  elektronicznie  na  stronie
https://www.zmierzymyczas.pl/1312/malinowy-mikolaj.html do  8  grudnia  2021  roku  lub  do
osiągnięcia  limitu  osób  startujących.  Opłata  startowa  dokonywana  będzie  w  trakcie  zapisu
poprzez płatności online.  Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej
jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych.

 nie będzie możliwości zapisania się w dniu biegu
 w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 11grudnia 2021 roku ukończą 16 lat i opłacą

wpisowe oraz starsi.  Zawodnicy,  którzy do dnia 11 grudnia 2021 roku nie ukończyli  18 lat
obowiązani  są  przedłożyć  organizatorom w formie  pisemnej  zgodę  rodziców lub  prawnych
opiekunów. 

 wszyscy startujący zobowiązani są do zweryfikowania danych i pobrania numeru startowego w

https://www.zmierzymyczas.pl/1312/malinowy-mikolaj.html


Biurze Zawodów. Uczestnicy muszą obowiązkowo posiadać dokument tożsamości 
 podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora

przymocowane z przodu, tak aby numer był widoczny przez cały czas trwania zawodów.
 Rejestracja  oraz  wniesienie  opłaty  startowej  jest  jednoznaczna  z  przyjęciem  warunków

regulaminu biegu.
 Opłata wynosi:  wpłacona do dnia 8.12.2021 – 30 zł.  Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją

przenieść na innego uczestnika do dnia startu.
 Opłata startowa obejmuje:

- numer startowy 
- elektroniczny pomiar czasu
- pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
- czapkę św. Mikołaja
- butelkę wody po biegu
- posiłek po biegu

8. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach.
 Pierwszej trójce kobiet i mężczyzn zostaną wręczone nagrody pamiątkowe 
 Każdy  uczestnik  biegu  spełniający  warunki  uczestnictwa  i  kończący  bieg  w  wyznaczonym

przez  organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

9. Zakończenie imprezy
 Po zakończeniu biegu odbędzie się dekoracja zwycięzców 

10. Postanowienia końcowe
 bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
 pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu, 
 na miejscu nie będzie depozytu 
 udział  w imprezie jest  równoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do wykorzystania

wizerunku w celach promocji biegu. 
 uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  akceptują  niniejszy

regulamin  poprzez  dokonanie  rejestracji  uczestnictwa.  Zgoda  i  akceptacja  podlega
potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia 

 organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na mecie biegu 
 organizatorzy  nie  przewidują  ubezpieczenia  OC i  NNW, każdy zawodnik  startuje  na  swoją

odpowiedzialność 
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Obowiązek informacyjny dla uczestniko� w Biegu Malinowy Mikołaj
1. Administratorem   Państwa  danych  osobowych  jest  Dobre  Czasy  s.c. w  Opolu  z  siedzibą  przy  ulicy

Morcinka 43, 45-531 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych dostępne są w zakładce ‘POLITYKA PRYWATNOŚI/RODO’ na stronie www.zmierzymyczas.pl.

2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz roku urodzenia przetwarzane będą w celu
przyjęcia  zgłoszenia  i  organizacji  Biegu  Malinowy  Mikołaj,  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.

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.  Miejskiemu  Ośrodkowi  Sportu  i
Rekreacji w Opolu i Radzie Dzielnicy VI 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 Dobre Czasy s.c.

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 Biegu Malinowy Mikołaj
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