
Regulamin wyzwania 

750 km na 750 lat  

Urodziny Miasta Żory 

I. Organizator:  

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wolności 36A;  44-240 Żory. 

2. Obsługa wyzwania w zakresie technologicznym oraz merytorycznym będzie realizowana za 
pośrednictwem firmy B4Sport,  
adres email: kontakt@b4sport.pl  
 

II. Cel: 

1. Uczczenie 750 rocznicy urodzin Miasta Żory. 

2. Zachęcenie do aktywnego spędzenia wolnego czasu.   

3. Popularyzacja jazdy na rowerze jako zdrowego stylu życia. 

III. Opis rywalizacji: 

1. 750 km na 750 lat Urodziny Miasta Żory to wyzwanie polegające na pokonaniu rowerem symbolicznej -

wirtualnej trasy o długości 750 km. 

2. Rowerowe wyzwanie trwa od 01.05.2022r. do 12.08.2022r. Ostatnim dniem, w którym można dołączyć 

do rywalizacji jest 31.07.2022r. 

3. Wyzwanie może skończyć się wcześniej tj. w momencie pokonania dystansu 750km. 

4. Klasyfikacja końcowa ustalona zostanie na podstawie czasu brutto, zatem zwycięzcą zostanie ten 

uczestnik, który osiągnie wymagany dystans 750 km w jak najmniejszą ilość dni, liczonych od czasu 

pierwszej aktywności.  

5. Długość wirtualnej trasy to 750 km. Zawodnik, by zostać sklasyfikowanym i tym samym otrzymać 

podstawowy pakiet startowy musi pokonać minimum 200 km. 

6. Wyzwanie może zostać zrealizowane w dowolnym miejscu lub czasie z poszanowaniem obowiązujących 

przepisów oraz regulaminu wydarzenia.  

 IV. Uczestnictwo: 

1. Organizator ustala limit uczestników: 500 osób. 
2. Uczestnik, aby wziąć udział w wyzwaniu musi prawidłowo wypełnić  formularz zgłoszeniowy na stronie 
https://b4sportonline.pl/750_km_na_750_lat_urodziny_miasta_zory/ oraz uiścić opłatę startową. 
3. Rywalizacja rozpoczyna się po opłaceniu wpisowego i przesłania pliku z pierwszego swojego dnia 

wyzwania. 

2. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 12 lat. 

3. Uczestnik po prawidłowej rejestracji oraz dokonaniu opłaty startowej automatycznie zyskuje możliwość 

wgrywania wyników dokumentujących odbycie aktywności.  

4. Uwzględnione zostaną wyłącznie aktywności, które zostały wykonane nie wcześniej niż w dniu dokonania 

opłaty startowej oraz po regulaminowym rozpoczęciu wyzwania. Wcześniejsze aktywności zostaną 

odrzucone.  

5. Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia przejechanego dystansu za 

pomocą:  

• wgranego pliku gpx lub tcx potwierdzającego przejechany dystans (plik gpx/tcx można pobrać z 

aplikacji dedykowanych zegarkom treningowym bądź aplikacji treningowych na smartphone 

np. Strava, MapMyRun). 

• wgranego zdjęcia ekranu zegarka z GPS lub aplikacji treningowej na telefon typu Strava, MapMyRun). 

Zrzut ekranu musi zawierać takie informacje jak: data aktywności, czas wykonania aktywności oraz 

dystans. 

• synchronizacji z aplikacją Strava.  
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6. Uczestnik bierze udział w wyzwaniu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw 

i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. W zawodach powinny uczestniczyć wyłącznie osoby nie 
mające żadnych przeciwskazań do udziału w imprezie. 
7. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii startujących osób. 
8. W przypadku niepokonania do końca wyzwania – dystansu minimum 200 km – wyzwanie zostaje 
niezaliczone. Zawodnik taki jest sklasyfikowany jako DNC i nie otrzymuje nagród. 
  
V. Opłata startowa: 

1. Za skuteczne zgłoszenie do wyzwania uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika 

oraz dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora w wysokości 39 zł. 

2. Opłatę startową można dokonać jedynie on-line za pośrednictwem serwisu Bluemedia. 

3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w wyzwaniu, nieprzesłania potwierdzenia przebytego 

dystansu w postaci pliku gpx, tcx lub zrzutu z ekranu lub zdjęcia uiszczona już opłata startowa nie podlega 

zwrotowi. 

4. Opłata startowa obejmuje: kompleksową obsługę informatyczną wyzwania, prowadzenie klasyfikacji 

rowerowej, możliwość wygenerowania pamiątkowego dyplomu w wersji elektronicznej oraz możliwość 

zdobycie dodatkowych nagród. 

 

VI. Nagrody: 

1. Po pokonaniu minimalnego dystansu wyzwania tj. 200 km: 

a) medal okolicznościowy, 

b) pamiątkowy buff, 

2. Ręcznik z logo imprezy (pula 100 szt.) - dla 100 pierwszych osób, które zaliczą pełen dystans: 750km. 

3. Dodatkowe wyróżnienie dla mieszkańców Żor  (25 kobiet, 25 mężczyzn), którzy pierwsi zaliczą dystans 750 

km - pamiątkowe gadżety związane z rocznicą 750 lat Urodzin Miasta Żory.  

4. Nagroda organizatora - na zakończenie projektu  spośród osób, które zaliczyły dystans 750 km  

(z zastrzeżeniem przy łącznym udziale w projekcie minimum 100 osób), organizator dokona losowania 

jednej nagrody o wartości 750 zł. 

5. Elektroniczny pamiątkowy Dyplom – będzie dostępny natychmiast po zakończeniu wyzwania (pokonanie 

dystansu 750 km)  – do pobrania  z panelu wyników. 

VII. Dostawa pakietu: 

1. Zakupione pakiety startowe będą wysyłane do 30 dni od pokonania dystansu minimum, czyli 200 km.  

2. Istnieje możliwość osobistego odbioru pakietu po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.  

Odbiór osobisty możliwy w kasie hali sportowej przy ul. Folwareckiej 10. 

3. W przypadku podania niewłaściwego adresu wysyłkowego – zawodnik będzie zobowiązany do pokrycia 

kosztów ponownej wysyłki. 

4. Koszty wynikające ze zwrotu towaru pokrywa osoba zamawiająca pakiet.  

5. Koszt wysyłki pakiety wynosi: 7,00 na terytorium Polski; 15,00 poza terytorium Polski. 

 

VIII. Klasyfikacja: 

1. Klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn 

2. Klasyfikacja poszczególnych kategorii wiekowych; osobne kategorie dla kobiet i mężczyzn:  

łącznie 14 kategorii 

a) Dzieci (D: 12-15 lat) 

b) Junior (J: 16-19 lat), 

c) Master 1 (M1: 20-29lat), 

d) Masters 2 (M2: 30-39 lat), 

e) Masters 3 (M3: 40-49 lat), 

f) Senior 1 (S1: 50-59 lat), 

g) Senior 2 (S2: 60+ lat). 

 

 

 



3. Klasyfikacja rodzinna - ustalona na podstawie wyniku 3 najlepszych zawodników z danej rodziny.  

Uwaga: do sklasyfikowania wymagana jest jednobrzmiąca nazwa rodziny. W przypadku takiej samej ilości 

kilometrów wyższe miejsce zajmie ta drużyna, której suma czasów brutto drużyny będzie mniejsza. 

4. Klasyfikacja mieszkańców Żor. 

5. Klasyfikacja generalna zostanie ustalona na podstawie liczby pokonanych kilometrów oraz czasu brutto. 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub 

niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują 

ważność.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w sposobie przeprowadzenia 

imprezy i dodatkowych obowiązków dla jego uczestników w związku z ewentualną zmianą sytuacji 

epidemicznej w Polsce i próbą uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

X Klauzula Informacyjna: 

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. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. 
Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty 
elektronicznej (e-mail): mosir@mosir.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, 

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.  
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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. 
 
 


