
 
 

REGULAMIN BIEGU WIOSENNEGO 2022 

1 KWIETNIA 2022 

1. CEL IMPREZY: 

- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 

ruchowej 

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

- promocja obiektów i wydarzeń organizowanych przez MOSiR  

2. ORGANIZATOR:  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  

- ZmierzymyCzas.pl  

3. PARTNERZY: 

- Auchan Opole, ul. Sosnkowskiego  

- Komenda Miejska Policji w Opolu 

- Rada Dzielnicy IV Miasta Opola 

- Stowarzyszenie „Masz Jaja idź na badania” 

4. TERMIN: 1 kwietnia 2022 (piątek) godz. 19:00 

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

Sosnkowskiego 12 

6.  TRASA: 

6.1 Dystans: 2,45 km 

6.2 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, przez Górkę „Śmierci”, powrót adekwatnie: alejkami 

parku, chodnikiem wzdłuż ul. Szarych Szeregów i META na Stadionie Opolskich 

Olimpijczyków. 

6.3 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 przedstawić organizatorowi pisemną zgodę  rodzica/opiekuna prawnego 

na udział w Biegu.  

7.2 Limit uczestników: 300 

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

nieograniczone czasowo rozpowszechnianie  wizerunku uczestników pozyskanego w trakcie 

Biegu dla Żartu 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:  

Za poprawne zgłoszenie uznaje się: zapisanie się na stronie zmierzymyczas.pl oraz 

dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 10 zł poprzez system pay-pal do dnia 29 marca 

2022 (wtorek). Decyduje kolejność wpłat. 

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

biurze zawodów.  

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

9.1 Każdy z uczestników otrzyma po biegu pamiątkowy medal 

9.2 Opiekę medyczną w postaci zespołu ratownictwa medycznego zapewnia Organizator. 

9.3 Bieg może zostać odwołany bądź przełożony ze względu na złe warunki atmosferyczne. 

Organizator nie zapewnia szatni. 

9.4 Za zagubione rzeczy Organizator nie bierze odpowiedzialności.  

9.5 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich ponoszą opiekunowie.  

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

9.7 Bieg ma charakter rekreacyjny i humorystyczny. Podczas biegu nie będzie prowadzony 

pomiar czasu. 

9.8 Organizator nie przewiduje ubezpieczenia NNW uczestników.  

 

 



 
9.9 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 powstrzymać się od udziału w wydarzeniu. 

Obowiązek informacyjny dla uczestników Biegu dla Żartu 2022 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych w zakresie dotyczącym relacjonowania wydarzenia oraz 

dokumentowania zgody na udział osób nieletnich 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 dla Żartu, 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 ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, 

w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

serwis IT.  

6. 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.  

7. 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. 

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

akceptację regulaminu Biegu dla Żartu 2022.  
 
Klauzula informacyjna zmierzymyczas.pl  
W klauzuli należy ująć następujące cele przetwarzania: prowadzenie zapisów na stronie internetowej, prowadzenie rozliczeń 
opłaty startowej, publikowanie listy osób zapisanych na stronie internetowej, publikowanie zdjęć z wydarzenia na swojej 
stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych. Podstawą dla przetwarzania danych będą: umowa (art. 6.1.b), 
przepisy dotyczące rachunkowości (art. 6.1.c), uzasadniony interes administratora (art. 6.1f), zgoda osoby, której dane 
dotyczą (art. 6.1.a) RODO.  
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