
 

REGULAMIN 

BIEGU JUBILEUSZOWEGO 

30 km na 30-lecie WOŚP 
 

 

 

 

 
 

Organizatorzy: 

• Opolski Sztab WOŚP 

• Młodzieżowy Dom Kultury Opole 

• Stowarzyszenie „Bieg Opolski” 

• LZS Grom Świerkle 

• Grupa biegowa „Wieczorne Bieganie w Opolu”” 

 

Cele: 

• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej 

• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

• Zbiórka pieniędzy dla Fundacji WOŚP. 

• Propagowanie autorskiej akcji Fundacji WOŚP „Policz się z cukrzycą”. 

• Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy. 

 

Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących w dniach 28-30.01.20221 roku obostrzeń 

wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

Termin i miejsce: 

• 28 stycznia 2022 roku – Świerkle 

• Bieg na dystansie 10 km – start godz. 18.00 

• 29 stycznia 2022 roku – Grudzice 

• Bieg na dystansie 10 km – start godz. 16.00 

• 30 stycznia 2022 roku – Opole 

• Bieg na dystansie 10 km – start godz. 12.00, razem ze startem biegu Policz się z Cukrzycą 

• Biuro zawodów czynne będzie w dniu 28 stycznia 2022 (piątek) w godzinach 16.30 – 18.00 przed 

pierwszym biegiem z całego cyklu i usytuowane będzie w Opolu – Świerklach przy ul.  Brynickiej. 

Biuro zawodów nie będzie czynne przed kolejnymi z cyklu biegami. 

• Limit czasowy dla każdego z biegu – 90 minut 

• Limit osób startujących: 300 

 

Trasy i dystanse: 

• W ciągu trzech dni odbędą się trzy biegi w różnych lokalizacjach na terenie miasta Opola. 

• Odebrany w pierwszym dniu numer startowy będzie obowiązywała w całym cyklu biegów 

•  Trasy w pierwszych dwóch dniach prowadzić będą drogami leśnymi, a w dniu Finału WOŚP ulicami 

Miasta Opola i alejkami parkowymi Wyspy Bolko 

• W ramach trzeciego dnia cyklu każdy z uczestników będzie automatycznie uczestnikiem Biegu 

Policz się z Cukrzycą 

 

Uczestnictwo: 

• w biegach cyklu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 30 stycznia 2022 roku ukończyli 16 

lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie 

startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i 

długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 30 stycznia 2022 roku nie ukończyli 18 lat 

obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych 



opiekunów 

• podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora 
przymocowane w sposób widoczny z przodu 

• w całym cyklu obowiązuje jeden, ten sam numer startowy 

 

Klasyfikacja, nagrody i wyniki: 

 
▪ prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn dla całego cyklu biegów 

▪ wszystkim zawodnikom, którzy ukończą cały cykl zostaną wręczone okolicznościowe 
medale na scenie WOŚP w strefie Fitness pod CH Solaris. Dekoracja rozpocznie się w dniu 
30.01.2022 roku o godz. 14.00  

 

Zgłoszenia, wpisowe i odbiór numerów startowych: 

• zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.ZierzymyCzas.pl do osiągnięcia limitu 

osób startujących. Ze względu na wprowadzenie limitu osób startujących zapisy elektroniczne będą 

miały formę dwuczłonową: 

1. zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy 

2. uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto bankowe organizatora 

W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do tygodnia kalendarzowego po dokonaniu 

zgłoszenia – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z 

systemu. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia 

adnotacja na liście osób zapisanych 

• w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych 
zgłoszeń można też dokonywać w dniu zawodów w godzinach 16.30 – 18.00 w biurze zawodów 

• wysokość opłaty startowej za udział w cyklu biegów wynosi co najmniej 150 zł: 

 

Dane do przelewu: 

Stowarzyszenie „Bieg Opolski” 

ul. Ozimska 57/9 

45-368 Opole 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 
97 1600 1462 1085 9598 0000 0004 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników. 

 

Całość wpłaconych środków przeznaczona jest dla Fundacji WOŚP. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty 

na innego uczestnika. 

 

Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście w biurze zawodów po okazaniu dowodu 

tożsamości.  

 

Postanowienia końcowe: 

• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin 

poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlegają potwierdzeniu przy 

odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia 

• organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu 

http://www.zierzymyczas.pl/

