
WODZISŁAWSKA WIRTUALNA PIĄTKA NA TRZECH WZGÓRZACH 

25.05.2020 - 31.05.2020   

 

1. Cel zawodów: 

- popularyzacja biegania i marszu jako najprostszych form ruchu oraz rekreacji ruchowej 

jako jednego z elementów zdrowego trybu życia związanego z kształtowaniem odporności 

w trakcie trwania epidemii, 

- zapoznanie się z terenem rekreacyjnym Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”  

- sprawdzenie swoich możliwości fizycznych w rywalizacji sportowej 

2. Organizatorzy: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim 

Kontakt: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl , tel. 512 070 794 

3. Termin i miejsce: 

- miejsce zawodów: Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląski, 

dystans: 5km (2 pętle po 2,5 km) ścieżką zdrowia,     

 - termin biegu: od poniedziałku 25 maja od godz. 9:00 do niedzieli 31 maja do 19:00, 

 - 1 czerwca 2020 r. - publikacja wyników rywalizacji na stronie  www.mosir.wodzislaw-

slaski.pl  

4. Zasady uczestnictwa: 

- zawodnicy startują indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu, zaakceptowaniu regulaminu 

i ustaleniu dnia i godz. startu, pomiaru czasu biegu dokona pracownik MOSiR 

„CENTRUM”.  

- zawodnicy powyżej 18 roku życia startują na własną odpowiedzialność, 

- osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) 

po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostarczają zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów, 

- zgłoszenia można dokonać elektronicznie: https://dostartu.pl/wodzis-awska-wirtualna-pi-tka-na-

trzech-wzg-rzach-v4792 , karty startowe po wydrukowaniu i wypełnieniu należy złożyć w 

biurze zawodów w dniu biegu. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w zabudowie 

kontenerowej na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, 

- ze względu na lokalny charakter edycji przewidziano limit uczestników: 100 osób,  

- osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni kartę startową oraz dokona opłaty startowej, 

- pobierając i wypełniając kartę startową uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, 

- każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej.  

5. Zasady finansowania: 

Wpisowe wynosi : 25,00 zł., które należy wpłacić na konto: 03 8436 0003 0101 0427 4687 

0002 do dnia 20 maja 2020r.  

6. Przepisanie pakietu na innego uczestnika: 

Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na innego uczestnika.  

7. Warunki klasyfikacji: 

● ukończenie biegu na dystansie 5 km (2 pętle po 2,5 km) ścieżką zdrowia,  

● weryfikacja przebytej trasy na podstawie odczytu GPS,  

● na trasie w jednym czasie może przebywać maksymalnie do 6 uczestników imprezy z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

02.05.2020r  ,  

8. Świadczenia 

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: 

● okolicznościowy „komin” (wielofunkcyjna ochronna chusta turbularna) służący profilaktyce 

antywirusowej i nie tylko. 
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● pamiątkowy dyplom  

● ręczny pomiar czasu sprzężony z drukarką.  

9. Trasa : 

  Trasa biegu będzie oznakowana biało - czerwoną taśmą w około 20 metrowych odstępach. 

Trasa w całości prowadzi ścieżkami Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. 90 % 

trasy pokrywa się z ścieżką zdrowia. Nawierzchnia (90% dolomit, 10% kostka brukowa).    

 

10. Nagrody i klasyfikacje: 

Dla najlepszego mężczyzny oraz najlepszej kobiety organizator przygotował drobne 

upominki. Po zakończeniu rywalizacji dostępna będzie natomiast klasyfikacja dla biegu 

uwzględniająca uzyskane wyniki. 

 

11. Start na własną odpowiedzialność 

- zawodnik startuje w imprezie "Wodzisławska Wirtualna Piątka na Trzech Wzgórzach" na 

własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do 

udziału w tego typu imprezie (bieg długodystansowy) 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności  za  ewentualne  kontuzje  uczestnika  

wynikające  z  udziału w imprezie i/lub przebiegu trasy (upadki, uderzenia o drzewa, 

gałęzie). 

12 Uwagi końcowe: 

- ubezpieczenie NNW pokrywają zgłaszające podmioty zgodnie z ustawowymi 

obowiązkami, 

- interpretacja regulaminu należy do organizatora, wszelkie spory rozstrzyga organizator, 

- w sprawach nieunormowanych w regulaminie obowiązuje tzw. kodeks dżentelmeński.  

 

12. Dane osobowe: 

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji 

biegowej imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród. 

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 8. 

Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych 

Osobowych (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309). 

• Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, 

roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej MOSiR 

oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, 

Google i inne. 

• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale 

niezbędne do udziału w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych oraz ich poprawiania. 

• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez MOSiR oraz na 

umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

zawodników na stronie internetowej MOSiR oraz filmach internetowych zarządzanych przez 

MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu 

informacji i promocji zawodów. 

• Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami). 


