
Regulamin 
IX Żorski Bieg Ogniowy 

 
I. Organizator: 

1. Organizatorami biegu są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach oraz Stowarzyszenie HRmax 
Żory. 

2. Partnerami biegu są: Komenda Policji Żory, Ochotnicza Straż Pożarna Żory, ZHP Żory, Państwowa 
Straż Pożarna Żory. 

 
II. Patronat: 

Honorowy Patronat nad biegiem objęli: 
1. Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha, 
2. Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Kosztyła, 
3. Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Jacek Kleszczewski. 

 
III. Cel: 

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. 
3. Promocja miasta Żory oraz obchodów Święta Ogniowego, do którego bieg jest zaliczany. 
4. Uczczenie obchodów 750-lecia miasta Żory przypadającego na rok 2022. 

 
IV. Termin, miejsce oraz trasa:  

1. Bieg odbędzie się 11.05.2022 r. (środa) w porze nocnej, start o godz. 22:30. 
2. Miejsce startu i mety na ulicy Męczenników Oświęcimskich, przy Banku Spółdzielczym w Żorach. 
3. Biuro zawodów oraz punkt informacyjny mieści się w sali gimnastycznej Szkoły  Podstawowej nr 3 

w Żorach przy ulicy Ks. Klimka 7 (wejście od ulicy Męczenników Oświęcimskich). 
Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy w godzinach od 15.00 do 21.00. 

4. Dystans ok. 5 km (jedna pętla) z kontrolnym punktem pomiaru czasu. 
5. Trasa biegnie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta Żory o nawierzchni asfaltowej oraz 

brukowanej z kostki betonowej w całości oświetlona.  
6. Ustala się limit czasu na ukończenie biegu, wynosi on 1 godz. Po przekroczeniu limitu czasu 

zawodnik zobowiązany jest do zejścia z trasy oraz zdjęcia numeru startowego. 
7. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Uczestników. 
8. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami, itp. 
 

V. Warunki uczestnictwa:  
1. Udział w biegu jest otwarty. Warunkiem udziału w biegu jest ukończenie minimum 16 lat 

najpóźniej w dniu 11.05.2022r.  
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu osoby NIEPEŁNOLETNIEJ jest: 

a) wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie operatora biegu (www.datasport.pl), zawierającego nazwisko, imię, datę urodzenia, 
płeć, miasto/klub, województwo, adres zamieszkania, numer telefonu, akceptację 
regulaminu, zgodę na wykorzystanie wizerunku, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
celach organizacyjnych, kontaktowych, uczestnictwa w imprezie; 

b) przedłożenie w biurze zawodów formularza - zgoda rodziców/opiekunów prawnych 



(załącznik  nr 1). 
3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu osoby PEŁNOLETNIEJ jest: 

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie operatora biegu   
(www.datasport.pl) zawierającego nazwisko, imię, datę urodzenia, płeć, miasto/klub, 
województwo, adres zamieszkania, numer telefonu, akceptację regulaminu, zgodę na 
wykorzystanie wizerunku, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
organizacyjnych, kontaktowych, uczestnictwa w imprezie. 

4. Wszystkie Druki dostępne są na stronie organizatora www.mosir.zory.pl lub w dniu imprezy w 
Biurze Zawodów. 

5. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie 
się w dniu zawodów w Biurze Zawodów (godzina zostanie  podana w oddzielnym komunikacie). 

6. Zapisując się na bieg, każdy automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy i 
akceptuje jego treść.  

7. Uczestnik bierze udział w „IX Żorskim Biegu Ogniowym” na własną odpowiedzialność z pełną 
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą 
polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia a nawet życia. W zawodach powinny uczestniczyć 
wyłącznie osoby nie mające żadnych przeciwskazań do udziału w imprezie. 

8. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zwodów (podpis pod formularzem 
zgłoszeniowym)  i podczas weryfikacji musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku osób nieposiadających własnego dokumentu 
tożsamości weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentu rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip elektroniczny a brak powyższych 
powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

10. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Klauzulą Informacyjną zawartą w punkcie XIII do 
niniejszego regulaminu.  

11. Organizatorzy utrwalają przebieg biegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  
12. Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali także dziennikarze oraz reporterzy. 
13. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania wykorzystane będą w następujących polach 

eksploatacji: 
a) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera  
w zakresie jego udziału w  „IX Żorskim Biegu Ogniowym”,  

b) publiczne wystawienie, wyświetlenie odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, 

c) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i billboardach, 
emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

14. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.  
15. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 

Prawa Autorskiego i nie wymaga zgody uczestnika. 
16. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych. Organizatorzy 
oraz podmioty współpracujące z Organizatorami w ramach realizacji imprezy, w szczególności 
Sponsorzy i Partnerzy mogą korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym 



przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie imprezy, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z 
wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez jego utrwalanie, 
zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie. 

17. Organizatorom przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom zawodów 
„IX Żorskiego Biegu Ogniowego” zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestników w 
zakresie nie szerszym niż zakres, o którym mowa powyżej.  

18. Warunkiem przystąpienia do biegu jest wniesienie opłaty startowej. 
19. Ustala się limit zawodników – 700 osób.  

 
VI. Pomiar czasu: 

1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za 
pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Datasport. 

2. Każdy zawodnik w cenie opłaty wpisowego otrzyma jednorazowy chip zintegrowany z numerem 
startowym. 

 
VII. Zgłoszenia i wpisowe:  

1. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane będą wyłącznie  elektronicznie za pośrednictwem strony 
operatora biegu www.datasport.pl do dnia 24.04.2022 do godziny 15.00 lub do wyczerpania 
limitu.  

2. Od zawodników pobiera się wpisowe w wysokości uzależnionej od daty zgłoszenia i dokonania 
wpłaty wpisowego. 

3. Opłata startowa: 
a) wpłata elektroniczna   do dnia 17.04.2022 r.   50,00 zł 
b) wpłata elektroniczna  od 18.04.2022 do 24.04.2022 80,00 zł 
 
Wpłaty wnoszone elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem portalu DATASPORT, opcja będzie 
dostępna bezpośrednio po rejestracji. 
 

4. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie opłaty wpisowego zawodnika zostanie 
umieszczone na liście zgłoszeniowej. 

5. Pełnoprawnym uczestnikiem biegu jest osoba, która dokonała rejestracji oraz opłaty startowej 
w terminach podanych w punkcie VII.3. Osoby, które nie dokonały opłaty startowej do 
24.04.2022 do godz. 15.00 nie mają zagwarantowanego startu w imprezie. W dniu zawodów 
nie będzie możliwości wniesienia opłaty startowej. 
 

6. Osoby dokonujące zgłoszenia przez internet mogą określić rozmiar pamiątkowej koszulki. 
 

Rozmiar 

Koszulki damskie Koszulki męskie  

Długość 
(cm) 
(A) 

Szerokość 
(cm) 
(B) 

Długość 
(cm) 
(A) 

Szerokość 
(cm) (B) 

     
S 62 42 69 48 
M 64 45 71 51 
L 66 48 72 54 
XL 68       51 73 57 

http://www.datasport.pl/


XXL 
XXXL 

70 
- 

54 
- 

74 
75 

60 
63 

 
VIII. Pakiety startowe:  

1. Pakiet startowy zawiera:  
a) pamiątkowy medal 
b) pamiątkowa koszulka, 
c) wodę mineralną na mecie biegu, 
e) numer startowy, chip, agrafki. 

2. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych odbędzie się wyłącznie w dniu 
zawodów w godzinach pracy Biura Zawodów tj. od godziny 15.00 do godziny 21.00. 
Po tym terminie odbiór pakietu nie będzie możliwy! 

3. Organizatorzy przewidują możliwość przepisania pakietu startowego na innego uczestnika biegu 
tylko w godzinach pracy biura zawodów i tylko na druku wygenerowanym ze strony internetowej 
Organizatorów. 

4. Zawodnik, który opłacił start, a nie weźmie udziału w biegu, może wypełnić i podpisać 
upoważnienie: „Przekazanie Pakietu Startowego” (załącznik nr 2). Upoważnienie może 
przedłożyć Organizatorowi  zawodnik na którego będzie przepisywany pakiet lub zawodnik 
przepisujący pakiet osobiście. Dotyczy to wyłącznie pakietów opłaconych przez zawodników.  

5. Uczestnik, na którego pakiet ma być przepisany, zgłasza się do Biura Zawodów osobiście lub  
z przepisującym pakiet i przekazuje upoważnienie. W przypadku spełnienia warunków formalnych 
wskazanych powyżej, obsługa biura zawodów decyduje o przepisaniu pakietu. Nowy uczestnik 
wypełnia nowy formularz zgłoszenia i składa niezbędne oświadczenia (m.in. o znajomości 
regulaminu, stanie zdrowia). Zmiana danych w systemie dokonywana jest po prawidłowym 
wypełnieniu formularza. 

6. Odebranie pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwe na podstawie druku 
„Upoważnienie do odbioru pakietu” (załącznik nr 3). 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnienie danych osobowych przez osoby, 
którym te dane zostały powierzone w ramach upoważnienia do przepisania pakietów startowych 
lub w ramach upoważnienia do odbioru pakietu. Rozliczenia finansowe między zawodnikami 
również nie są sprawą Organizatorów. 
 

IX. Klasyfikacja, kategorie, nagrody: 
1. Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie czasów netto w niżej wymienionych kategoriach: 

a) generalna, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 
b) mężczyźni: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi, 
c) kobiety: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsze, 
d) najlepsi zawodnicy z Żor (kobiety i mężczyźni), 
e) "super strażak" - możliwość udziału na podstawie aktualnej książeczki strażackiej. 

2. Nagrody: 
a) pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników, 
b) nagrody przyznawane w każdej kategorii za miejsca od I do III: 

I miejsce – dyplom, statuetka, 
II miejsca – dyplom, statuetka, 
III miejsce – dyplom, statuetka. 

c) nagrody przyznawane w klasyfikacji generalnej (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn): 
I miejsce – nagroda pieniężna 500,00zł, dyplom, statuetka, 



II miejsce – nagroda pieniężna 300,00zł, dyplom, statuetka, 
III miejsce – nagroda pieniężna 200,00zł, dyplom, statuetka. 

Uwaga!!! Nagrody nie dublują się - zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (kat. OPEN) 
nie będą dekorowani w klasyfikacjach wiekowych. 
d) upominki: 

- dla pierwszych 6 kobiet i pierwszych 6 mężczyzn z Żor. 
3. Wszystkie przyznane podczas biegu muszą być odebrane w dniu imprezy. 

 
X. Postanowienia końcowe: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Przeszkodą w przeprowadzeniu biegu 
mogą być także np. stany klęski żywiołowej, żałoba narodowa itp. 

2. W przypadku wprowadzenia zmian w kwestii obostrzeń dot. organizacji imprez biegowych 
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły biegu. Odwołanie lub przesunięcie terminu 
startu nie skutkuje powstaniem po stronie Uczestników jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w 
tym w szczególności odszkodowawczych (np. w zakresie kosztów transportu, noclegu itp.). 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i 
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. O zmianach w Regulaminie 
Organizatorzy będą informować na stronach www.mosir.zory.pl i www.9zbo.hrmax.zory.pl. 

4. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej: www.mosir.zory.pl i 
www.9zbo.hrmax.zory.pl. 

5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie 

obiektu jak i podczas biegu. 
7. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii 

startujących osób. 
8. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 
9. Wejście na teren imprezy oraz uczestnictwo w "Żorskim Biegu Ulicznym"  oznacza akceptację 

postanowień regulaminu imprezy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa i jest 
jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i dźwięku oraz publikację zdjęć z wydarzenia. 

10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, ok. godz. 23:45. 
 

XI. Konkurs z nagrodami: 
UWAGA: Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników imprezy. Warunkiem do wzięcia 
udziału w konkursie jest pokonanie pełnego dystansu trasy biegu. 
W dniu zawodów odbędzie się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom oraz konkurs z nagrodami 
ufundowanymi przez organizatorów oraz sponsorów. 
Do udziału w konkursie uprawnione będą zainteresowane osoby, które ukończą „IX Żorski Bieg 
Ogniowy” posiadające numer startowy (oryginał). Z dostępnej puli nagród organizatorzy dokonają 
losowania numerów, które będą stanowić odpowiednik numeru startowego. Wylosowana osoba 
poproszona będzie o podejście wraz z numerem startowym do spikera zawodów (czas oczekiwania 
30 sekund). W przypadku nieobecności losowany będzie kolejny numer. Wylosowany numer 
uczestnika zostanie sprawdzony na oficjalnej liście wyników czy pokonał pełny dystans biegu. 
Organizatorzy nie dopuszczają przekazywania numeru startowego osobom trzecim. Zgubienie 
numeru startowego uniemożliwia udział w konkursie.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w określonych przypadkach może zostać potrącony podatek 
dochodowy od przyznanych nagród. 
 

http://www.mosir.zory.pl/
http://www.9zbo.hrmax.zory.pl/
http://www.mosir.zory.pl/
http://www.9zbo.hrmax.zory.pl/


XII. Zasady bezpieczeństwa: 
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem IX Żorskiego Biegu 

Ogniowego. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się z warunkami 
niniejszego Regulaminu oraz oznacza jego pełną akceptację. 

2. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia na zawodach 
biegowych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w sposobie 
przeprowadzenia biegu i dodatkowych obowiązków dla jego uczestników w związku z ewentualną 
zmianą sytuacji epidemicznej w Polsce i próbą uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa. 

 
XIII. Klauzula informacyjna dot. uczestnictwa: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż: 
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, 

ul. Wolności 36a, 44-240 Żory oraz Stowarzyszenie HRmax Żory, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory. 
Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): 
mosir@mosir.zory.pl oraz klub@hrmax.zory.pl. 

2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: 
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz udokumentowania 
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami 
przetwarzają jego dane osobowe, 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator 
pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub 
innych przepisach prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  art. 18 

RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e) do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
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g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) 
należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezach 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 

 
Kierownik biegu: 
Ewa Kałus – Klub Biegowy HR max Żory, e-mail: ogniowy@hrmax.zory.pl 
 
Koordynator trasy: 
Krzysztof Waldon - Klub Biegowy HR max Żory, e-mail: ogniowy@hrmax.zory.pl 
 
Koordynator biegu: 
Marek Utrata – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 
Organizatorzy: Stowarzyszenie HRmax Żory oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

mailto:ogniowy@hrmax.zory.pl
mailto:ogniowy@hrmax.zory.pl

