
REGULAMIN WYDARZENIA WIRTUALNE PODBIEGI 2020 

 

I. Cel imprezy: 

1) popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej, 

2) propagowanie zdrowego trybu życia mimo wprowadzonych ograniczeń w zakresie 

koniecznej ostrożności i stosowania obowiązujących zasad wprowadzonych w związku 

ogłoszonym stanem epidemii. 

 

II. Organizatorzy: 

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, 

2) Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14A, 45-081 Opole, 

3) Time-Sport.pl, ul Zielona 14a/2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

 

III. Termin i miejsce startu: 

1) Termin: 11-12.07.2020, 

2) Miejsce: Dowolne miejsce na kuli ziemskiej       

 

IV. Zasady wydarzenia: 

1) Należy pokonać dystans 5 km biegiem lub marszem (ewentualnie w wózku) ☺ 

2) Wydarzenie ze względu na swoją formułę będzie realizowane przez uczestników w 

dowolnym miejscu na świecie.  

3) Za oficjalny termin wydarzenia uznaje się datę 11-12.07.2020 roku.  

4) Wydarzenie ma charakter wirtualny tj. każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę.  

5) Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.  

6) Po ukończeniu biegu/marszu uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów 

potwierdzających przebycie wymaganego dystansu określonego dnia oraz wpisanie 

wyniku do formularza na profilu time-sport.pl (link do formularza znajdziecie Państwo w 

swojej skrzynce E-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2020 roku.  

7) Każdy uczestnik po zatwierdzeniu wyniku, na swój e-mail otrzyma certyfikat 

uczestnictwa w wydarzeniu, do pobrania w pliku.pdf 

8) Brak przesłanego wyniku jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania 

certyfikatu. 

  

V. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa 

1) Wydarzenie jest bezpłatne 

2) W wydarzeniu może wziąć udział każdy bez względu na wiek 

3) Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9.07.2020 na stronie https://time-sport.pl/bieg/5422 

4) Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich rodziców/opiekunów 

prawnych.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

1) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów 

Regulaminu. 

2) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wydarzenia.  

3) Każdy uczestnik startując w wydarzeniu w pełni akceptuje niniejszy Regulamin i startuje 

na własną odpowiedzialność. 

4) Udział w imprezie jest równoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do 

wykorzystania wizerunku w celach promocji biegu.  

5) Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia OC i NNW, każdy uczestnik startuje na 

swoją odpowiedzialność  

https://time-sport.pl/bieg/5422


6) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora 

7) Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na  utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku pozyskanego w trakcie rozgrywek „WIRTUALNE 

PODBIEGI 2020” przez organizatorów w celu promocji swojej działalności zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.) o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
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. 

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji turnieju 

„WIRTUALNE PODBIEGI 2020” 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).  

 

W ramach wydarzenia rozgrywek informacje o wynikach mogą być publikowane na stronach 

internetowych i w mediach społecznościowych organizatorów. 

 

Państwa dane mogą być publikowane na portalach społecznościowych, czyli także 

przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas portale korzystają z mechanizmu 

Tarczy Prywatności UE-USA, który gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

 

Wizerunek będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu 

zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. 

 

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. 

 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu „WIRTUALNE 

PODBIEGI 2020” 

 

Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o 

zezwolenie wyrażone poprzez akceptację regulaminu „WIRTUALNE PODBIEGI 2020” 

 

mailto:iod@mosir.opole.pl

