
BIEG  OTWARCIA  IGRZYSK OLIMPIJSKICH  
pod patronatem 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
 

23 LIPCA 2021 GODZINA 21.15 
DYSTANS 5 km 

 

Trasa asfaltowa przy Centrum Olimpijskim w Warszawie 

 

125 UCZESTNIKÓW NA 

125-lecie Igrzysk I Olimpiady  Ateny 1896 
 

 
GIEŁDA  HISTORYCZNYCH  PAMIĄTEK  SPORTOWYCH  i  OLIMPIJSKICH 

 
I. UCZESTNICTWO 

1. W biegu/marszu może wziąć udział każda osoba (niepełnoletnia w obecności rodzica/prawnego opiekuna). 

2.  Oficjalne zgłoszenie jest jednoznacznym potwierdzeniem akceptacji regulaminu. 

3.  Dokonując rejestracji potwierdzonej opłatą poprzez portal datasport.pl do 19 lipca lub w dniu zawodów  

     w Centrum Olimpijskim (jeśli limit 125 osób nie zostanie wcześniej wyczerpany) zaświadcza się, że stan  

     zdrowia umożliwia udział w aktywności fizycznej.        

4.  Pełnoprawnym uczestnikiem dana osoba staje się z chwilą załatwienia wszelkich formalności w biurze  

     imprezy, które działać będzie w Centrum Olimpijskim w piątek 23 lipca od godziny 20.30. 

 

II. ŚWIADCZENIA                                                                                                                   
1.  Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,  

     odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą  

     wystąpić w związku z udziałem w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

2.  Organizator zapewnia uczestnikom obsługę sędziowską i medyczną na czas trwania biegu/marszu. 

3.  Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, dyplom, wydawnictwo olimpijskie i posiłek regeneracyjny  

     (napoje we własnym zakresie, przy czym zabronione jest pozostawianie butelek/puszek itp. w pobliżu trasy  

      i używanie opakowań szklanych. Naruszenie tej zasady skutkować będzie dyskwalifikacją). 

 

III. OPŁATY 

1.   Za udział w biegu/marszu opłata dla każdej osoby wynosi 35 zł przy rejestracji na datasport.pl do 19 lipca 

      i 50 zł w dniu imprezy. Wyjątkiem są osoby, które o płatności na miejscu poinformują mailem organizatora  

      do 19 lipca. 

2.   Opłata ulgowa – 20 zł przysługuje emerytom będącym w trudnej sytuacji materialnej, uczniom szkół  

      podstawowych i średnich. 

3.   Za dodatkową opłatą 15 zł można otrzymać medal z emblematem Tokio 2020 pod warunkiem uiszczenia  

      tej kwoty przy rejestracji na datasport, albo zamówienia złożonego drogą mailową na biegstulecia@tlen.pl  

      do 19 lipca i opłaty w biurze zawodów. 

 

IV. NAGRODY 

       Za miejsca 1-3 w kategorii open kobiet oraz mężczyzn – puchary. Przewidziane są także upominki. 

 

V. GIEŁDA 

     Jedną z atrakcji zawodów będzie giełda historycznych gadżetów sportowych i olimpijskich w godzinach  

     od 20.30 do 23. Dochód zasili konto zbiórki na zakup sprzętu sportowego dla ubogich uczniów kenijskiej  

     szkoły, a także edukację dzieci adoptowanych przez Klub Sportowy Polskie Himalaje. 

 

 

mailto:biegstulecia@tlen.pl


VI. ORGANIZATOR - Klub Sportowy Polskie Himalaje z siedzibą w Krakowie  przy udziale wolontariuszy 

Królewskiego Klubu Biegacza w Warszawie. 

 

VII. PATRONI MEDIALNI - portale: maratonypolskie.pl i maratończyk.pl 

 

VIII. RODO - rejestracja jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych (imię, nazwisko, rok 

urodzenia, miasto, nazwa klubu/firmy) na liście startowej oraz w wynikach zawodów. Ponadto jest 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na 

wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy. 

 

IX. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Kontakt do organizatora: tel. 730 777 045 lub 784 400 502, mail: biegstulecia@tlen.pl 

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników imprezy. Organizator nie  

    zapewnia uczestnikowi festiwalu jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności  

    cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w  

    związku z udziałem w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe (powyżej 200 zł) pozostawione w szatni lub innym  

    miejscu objętym zawodami. 

4. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, któremu przysługuje  

    wiążąca i ostateczna jego interpretacja. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników festiwalu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów oraz  

    sporządzenia klasyfikacji i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia  

    1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926.  

2. Administratorem danych osobowych jest organizator. 

3. Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i nazwą  

    miejscowości, w której zamieszkuje. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie  

    lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach, w których prowadzona będzie  

    klasyfikacja. 
 
 

 


