Regulamin biegu o charakterze przełajowym alejkami parkowymi – MultiBieg
01.06.2019r.

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego stylu życia
2. Integracja środowiska lokalnego
3. Zebranie części środków niezbędnych do rehabilitacji 9-letniego Filipa Majewskiego
cierpiącego na stwardnienie guzowate objawiające się padaczką lekooporną.
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem MultiBiegu, zwanego dalej biegiem jest: Multiplay Sp. z o.o. Sp.k., której
siedziba znajduje się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8.
2. Patronat honorowy nad biegiem objął burmistrz Strzelec Opolskich.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: 01.06.2019r. (sobota).
2. Start, Biuro Zawodów oraz Meta biegu znajdują w Parku Miejskim w Strzelcach
Opolskich.
IV. TRASA
1. Uczestnicy biegu mają możliwość wyboru pokonania dystansów: rodzinnego ok 1 km lub
głównego ok 10 km oraz marszu Nordic Walking ok 6 km. Limit czasowy na pokonanie trasy
1 km wynosi 20 minut. Limit czasowy na pokonanie trasy 10 km wynosi 1 godzinę i 30
minut. Limit czasowy na pokonanie marszu Nordic Walking 6 km wynosi 1 godzinę i 30
minut. Wszystkie dystanse odbywają się alejkami parkowymi w Parku Miejskim w Strzelcach
Opolskich.
2. Bieg główny na dystansie 10 km obejmuje trzy pętle z jednym dodatkowym pomiarem
kontrolnym.
3. Marsz Nordic Walking na dystansie 6 km obejmuje dwie pętle.
4. Uczestnicy deklarują dystans, na którym chcą startować w trakcie rejestracji.

5. Zawodnik może wziąć udział jednocześnie w dwóch dystansach: rodzinnym na 1 km i
głównym na 10 km lub rodzinnym na 1 km i marszu Nordic Walking na 6 km.
6. Bieg odbędzie się w alejkach Parku Miejskiego i będzie miał charakter biegu przełajowego.
Trasa będzie zabezpieczona.
V. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa wynosi 25zł od osoby startującej (do 27.05.2019r.) – płatne przelewem.
2. W dniu zawodów opłata wynosi 40zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów.
3. W przypadku udziału w dwóch dystansach zawodnik musi uiścić dwie opłaty startowe,
każdorazowo za wybrany dystans.
4. Każdy zawodnik może dodatkowo zakupić „cegiełkę” w kwocie: 5 zł, 10 zł, 20 zł, 30 zł, 40
zł, 50 zł lub 100 zł z której dochód zostanie przekazany na cel charytatywny: rehabilitację 9letniego Filipa Majewskiego.
5. Zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji zgłaszającej.
VI. LIMIT
1. Limit wszystkich zawodników wynosi 400 osób, w tym: w biegu rodzinnym - 100 osób, w
biegu głównym - 250 osób, a w marszu Nordic Walking - 50 osób.
2. Organizator ma prawo do zwiększenia limitu zawodników bez podania przyczyny.
VII. ZAPISY
1. Elektroniczna rejestracja zawodników trwa od 26.03.2019 r. do 27.05.2019 r. i odbywa się
za pomocą strony internetowej: http://www.zmierzymyczas.pl.
2. Każdy uczestnik rejestrujący się do biegu poprzez formularz elektroniczny zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty drogę elektroniczną.
3. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych i jednocześnie opłaconych poprzez formularz
elektroniczny będzie mniejsza niż 400 osób, możliwe są także zapisy w dniu biegu w Biurze
Zawodów.
4. Numery startowe z chipem do pomiaru czasu będą wydawane w dniu zawodów w Biurze
Zawodów, za okazaniem dowodu tożsamości.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW
godz. 13:00 – 16:00 wydawanie numerów startowych;
godz. 16:10 – ustawianie się uczestników biegu rodzinnego na linii startowej;
godz. 16:15 – start biegu rodzinnego na dystansie 1 km;
godz. 16:35 – zakończenie biegu rodzinnego;
godz. 16:40 – ustawianie się uczestników biegu głównego na 10 km na linii startowej;
godz. 16:45 – start biegu głównego na dystansie 10 km;
godz. 18:15 – zakończenie biegu głównego o dystansie 10 km;
godz. 16:40– ustawianie się uczestników marszu Nordic Walking na 6 km na linii startowej;
godz. 16:45 – start marszu Nordic Walking na dystansie 6 km;
godz. 18:15 – zakończenie marszu Nordic Walking na dystansie 6 km;
godz. 16:35 – 19:00 – wydawanie posiłków regeneracyjnych dla uczestników biegu;
godz. ok. 19:00 – wręczanie nagród.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki:


Warunki uczestnictwa w biegu rodzinnym na dystansie 1 km

a) Ideą biegu rodzinnego jest wspólny start drużynowy, składający się przynajmniej z dwóch
zawodników. Nie ma znaczenia, czy są to osoby powiązane rodzinnie. Drużynę tworzyć mogą
również znajomi. Drużyna musi mieć wspólną nazwę.
b) W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który zgłosi swoje uczestnictwo w biegu
za pomocą formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz w dniu biegu w Biurze
Zawodów podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

c) Zawodnicy, którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletniości, poza wypełnieniem
formularza zgłoszeniowego, wniesieniem opłaty, zobowiązani są dodatkowo do posiadania
pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem
dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z
dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.


Warunki uczestnictwa w biegu głównym na dystansie 10 km oraz marszu Nordic
Walking na dystansie 6 km

a) W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi swoje
uczestnictwo w biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz w
dniu biegu w Biurze Zawodów podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U.
Nr 101 poz. 1095).
b) Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletniości), poza
wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, wniesieniem opłaty, zobowiązani są dodatkowo
do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna
wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
X. DEPOZYT
1. Depozyt znajduje się na terenie Parku Miejskiego, w pobliżu Biura Zawodów.
2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie wydawanego numeru.
XI. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W klasyfikacji indywidualnej w biegu głównego na dystansie 10 km nagrodzeni zostaną:
trzy kobiety z najlepszym czasem przebiegu oraz trzech mężczyzn z najlepszym czasem
przebiegu. Otrzymają puchar oraz nagrodę.
Dodatkowo nagrodzeni zostaną mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie: trzy kobiety z
najlepszym czasem przebiegu oraz trzech mężczyzn z najlepszym czasem przebiegu.
Otrzymają puchar oraz nagrodę.

2. W klasyfikacji indywidualnej marszu Nordic Walking na dystansie 6 km nagrodzeni
zostaną: trzy kobiety z najlepszym czasem przebiegu oraz trzech mężczyzn z najlepszym
czasem przebiegu. Otrzymają puchar oraz nagrodę.
3. W klasyfikacji grupowej w biegu rodzinnym na 1 km nagrodzone zostaną 3 drużyny z
najlepszym czasem przebiegu (pod uwagę brany będzie czas przebiegu ostatniego zawodnika
danej drużyny). Otrzymają puchar oraz nagrodę.
4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie
będzie sklasyfikowany.
5. Wyniki biegu i trasy marszu Nordic Walking zostaną opublikowane na stronie
zmierzymyczas.pl.
6. Każdy uczestnik, który spełnia warunki uczestnictwa biegu i trasy marszu Nordic Walking
oraz go ukończy otrzyma pamiątkowy medal.
7. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na profilu Facebook Grupy Multiplay.

XII. POMIAR CZASU
1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (czas brutto).
2. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów.
3. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek
modyfikacji w zamocowaniu numeru startowego. Posiadanie numeru startowego
zamocowanego w w/w miejscu jest warunkiem sklasyfikowania.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg oraz marsz Nordic Walking rozegrane będą bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy biegu i marszu Nordic Walking biorą w nim udział na własną
odpowiedzialność.
3. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez
jednostki zgłaszające lub indywidualnie - organizator nie zapewnia żadnej formy
ubezpieczenia grupowego.

4. Podczas biegu i marszu Nordic Walking zawodnicy muszą posiadać numer startowy
przypięty z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
5. Przebywanie na trasie biegu i Nordic Walking bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę
Biegu.
6. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
7. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych Uczestników.
8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego
regulaminu.
9. Organizator zapewnia wodę na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie.
10. Zawodnicy pokonujący dystans Biegu w sposób niedozwolony zostaną
zdyskwalifikowani.
11. Pozostawanie na trasie Biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie
stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do
obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
12. Podczas Biegu będzie obecna obsługa medyczna.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub
wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w
bezpieczne miejsce.
14. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
15. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków regulaminu.

16. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu
promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w
celu promocji Biegu przez podmioty współorganizujące, partnerów oraz sponsorów
zawodów.
17. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
19. Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z
zawodami będą publikowane na stronie internetowej oraz profilu Facebook Grupy Multiplay.

Informacja o ochronie danych osobowych
Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie, adres
siedziby: ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000418089, NIP: 9691605577, REGON: 24291725400000, dalej jako „Administrator”,
informuje, że:
 jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane
osobowe. Współadministratorami danych są należące do Grupy Multiplay spółki: G-NET T. Serwatka, W.
Rakoniewski spółka jawna z siedzibą w Ornontowicach, adres siedziby: ul. Kolejowa 175, 43-178
Ornontowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000656747, NIP: 9691313834, REGON: 277897946; CZARNET K. Szymura, A. Owczarek spółka jawna z
siedzibą w Ornontowicach, adres siedziby: ul. Kolejowa 175, 43-178 Ornontowice, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000652141, NIP:
6351766819, REGON: 240695045; CITYMEDIA NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Opolu, adres siedziby: ul. Oleska 149, 45-231 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464579, NIP: 7543073231, REGON: 161532195, kapitał
zakładowy: 67.000,00 zł i Ekspresowa Komunikacja Cyfrowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Knurowie, adres siedziby: ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434793, NIP: 9691606393, REGON: 243054795,
kapitał zakładowy: 200.000,00 zł;

 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym Multiplay spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie (tj. ul. Szpitalna 8, 44-190
Knurów), telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 44 28 018 lub pod adresem e-mail: ado@multiplay.pl.
Administrator i współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych, na podstawie art. 26 ust. 1
RODO uzgodnili jednak, że za kontakt z Państwem w sprawie danych osobowych i za realizację praw osób,
których dane dotyczą odpowiada Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Knurowie. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów może być na wniosek udostępniona
podmiotom, których dane dotyczą;
 Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą
dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia
i wykonania umowy oraz podejmowania czynności przed jej zawarciem (iii), rozpatrzenia reklamacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, ww. współadministratorzy w zakresie, w jakim ich działalności
dotyczy zapytanie oraz ewentualnie nasi kontrahenci, z działalnością których związana jest reklamacja czy
zapytanie. Wszyscy odbiorcy zobowiązani są do zachowania w poufności otrzymanych danych;
 jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do
momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i
zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą
dalszego przetwarzania, bądź dłuższy okres przetwarzania wynikać będzie z charakteru Pani/a zapytania;
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niektórych zapytań nie będziemy w stanie zrealizować,
jeśli wymaganych przez nas danych nie otrzymamy np. nie zweryfikujemy, czy istnieje możliwość świadczenia
przez nas usług jeśli nie zostanie nam podany adres, pod którym usługę mielibyśmy świadczyć;
 posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa
wymagać będą od nas dalszego przetwarzania;
 przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
dotyczących Państwa danych, o ile przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub
współadministratorów. Po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administrator i współadministratorzy nie będą już
mogli przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażą, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do
dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy
istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 Pana/i dane nie będą automatycznie przetwarzana ani profilowane;
 ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że naruszono Państwa prawa.

