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REGULAMIN 
„BIEGAMY NA 800-lecie MIKOŁOWA” 

RODZINNA IMPREZA BIEGOWA 
 
 
 
 

I. ORGANIZATOR 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 
 

II. PARTNERZY 

- Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe Biegaton Mikołów 

- Fundacja „STO SERC” 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 16 października 2021 r. na Stadionie LA w Mikołowie 

Kompleks sportowo-rekreacyjny MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 45, Mikołów  

2. Impreza będzie trwać w godzinach 10:00 – 14:00 

Biuro zawodów będzie czynne: 16.10.2021 r. w godz. 9:00 – 14:00 

Kompleks sportowo rekreacyjny MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 45, Mikołów,  

3. Długość trasy:  

Każdy uczestnik bez względu na wiek i płeć, chcący wziąć udział w imprezie 

powinien dokonać wpłaty na cel charytatywny oraz przebiec min. 800m                     

na bieżni LA. 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W imprezie mogą wziąć udział wszyscy bez względu na wiek i płeć, którzy 

zarejestrują się online lub w biurze zawodów, uiszczą wpłatę na cel charytatywny oraz 

pokonają dystans co najmniej 800m. Osoby niepełnoletnie musza przekazać zgodę 

prawnego opiekuna na udział w imprezie do biura zawodów. 

Dystans 800m można przebiec, przetruchtać, przemaszerować z kijkami NW, 

przebiec z wózkiem dziecięcym itp. Najważniejsze jest aby pokonać dystans 

800m i pomóc potrzebującym. Zgłoszeni uczestnicy muszą rozpocząć                              

i zakończyć swój bieg pomiędzy godzinami 10:00 – 14:00 w dniu imprezy. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów gdzie 

otrzymają numer startowy oraz chip pomiarowy. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą 

posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika 

do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną 

odpowiedzialność  
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3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i chipów odbędzie się w Biurze 

Zawodów w dniu 16.10.2021 r. (Mikołów, Kompleks sportowo rekreacyjny MOSiR,               

ul. Żwirki i Wigury 45). Chipy zwrotne powinny być zamocowane na butach. Każdy 

uczestnik zobowiązany jest do zwrotu chipu. 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie internetowego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mosir. mikolow.eu: 

- od 1.10.2021 r. do 14.10.2021 r.  

oraz uiszczeniu opłaty na cel charytatywny w wysokości: 

- 1 uczestnik – min. 10zł 

Dane do przelewu kwoty na cel charytatywny: 

Fundacja STO SERC 

43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 20 

74 1020 2528 0000 0702 0277 3166 

Tytułem: Imię i Nazwisko zawodnika - Biegamy na 800-lecie Mikołowa 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy tj. 16.10.2021 r. w biurze 

zawodów poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego                        

oraz uiszczenie opłaty na cel charytatywny wolontariuszowi „Fundacji Sto Serc”.   
 

VI. KLASYFIKACJE i NAGRODY 

1. Podczas imprezy każdy uczestnik, który pokonał dystans min. 800m otrzyma 

pamiątkowy medal.  

Będą również prowadzone klasyfikacje, w których będą wręczane puchary: 

- najwięcej przebiegniętych kilometrów – kobiety – miejsca 1 – 3 

- najwięcej przebiegniętych kilometrów – mężczyźni – miejsca 1 - 3 

- najszybszy czas przebiegnięcia 4km (10 okrążeń) – kobiety – miejsce 1 

- najszybszy czas przebiegnięcia 4km (10 okrążeń) – mężczyźni – miejsce 1 

- najszybszy czas przebiegnięcia 8km (20 okrążeń) – kobiety – miejsce 1 

- najszybszy czas przebiegnięcia 8km (20 okrążeń) – mężczyźni – miejsce 1 

- najszybszy czas przebiegnięcia 16km (40 okrążeń) – kobiety – miejsce 1 

- najszybszy czas przebiegnięcia 16km (40 okrążeń) – mężczyźni – miejsce 1 

- najstarszy uczestnik imprezy – który pokonał dystans min. 800m samodzielnie 

- najstarsza uczestniczka imprezy – która pokonała dystans min. 800m samodzielnie 

- najmłodszy uczestnik imprezy – który pokonał dystans min. 800m samodzielnie 

- najmłodsza uczestniczka imprezy – która pokonała dystans min. 800m samodzielnie 

- najliczniejsza rodzina biorąca udział w imprezie – dzieci/rodzice/dziadkowie 

http://www.mosir.mikolow.eu/
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2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wydania 

pamiątkowego medalu w okresie późniejszym poprzez odbiór osobisty w siedzibie 

MOSiR Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31 

3. Początek wręczania nagród, medali i pucharów planowany jest na godz. 14:15. 

4. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni na stronach 

internetowych. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania                               

się wszystkim ustaleniom w nim zawartym. 

- Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie 

udziału w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna. 

- Uczestnicy oświadczają  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału                          

w imprezie. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych                        

i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych w obiekcie 

sportowym. 

- Zgłoszenie do udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

- Organizator  zaleca dodatkowe ubezpieczenie się od NNW. 

- Zawodnicy mogą wnieść protest do 10 min po zakończeniu biegu                                    

i po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (w przypadku uzasadnionego protestu opłata 

będzie zwracana zawodnikowi).  

- Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przez biuro zawodów                

do 10 min po zakończeniu biegu. 

- Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział                                       

w imprezie organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie)                  

w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników                  

do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących 

imprezę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału                              

w wydarzeniu.  

- Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy                              

z wydarzenia mogą zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych 

MOSiR w Mikołowie, jak również w innych mediach. 
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- Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu                         

i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31,  43 - 190 Mikołów. 

- Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych,                         

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, 

każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział                            

w imprezie/akcji przysługuje prawo  do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

- Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu 

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w budynkach                 

i na terenach pozostających w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu                               

i Rekreacji w Mikołowie (zwanym dalej MOSiR) świadomy niebezpieczeństwa 

związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2                 

i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem uczestnicy 

imprezy oświadczają że: 

- pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez MOSiR mających na celu 

maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal 

istnieje. 

- wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom 

sanitarnym obowiązującym na terenie MOSiR mającym na celu zapobieżenie 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  

- wyrażają zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasad i rygorów, 

- przyjmują do wiadomości, że w momencie pojawienia się objawów mogących budzić 

podejrzenie COVID-19, jestem zobowiązana/ny bezzwłocznie opuścić teren MOSiR, 

organizator powinien zawiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną                                          

i oczekiwać na dalsze wskazówki. 

- przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad               

i rygorów będzie usunięcie z terenu MOSiR. 

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 

zaleca się, aby podczas przebywania w budynkach i na terenach pozostających                   

w administrowaniu MOSiR:  

- unikać podawania rąk na powitanie,  

- nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
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- zachować bezpieczną odległość 1,5m. od innych osób,  

- jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,  

- regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem               

na bazie alkoholu,  

- stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu 

należy zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła                

i wody lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust oraz 

nosa podczas kichania i kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym 

wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty              

i powierzchnie lub przenieść wirusa na dłoniach, np. przy powitaniu osoby,  

- unikać zgromadzeń i skupisk większej liczby osób.  

 

www.mosir.mikolow.eu 


