
REGULAMIN 
WIRTUALNEGO  

ATLANTIS BIEGU OPOLSKIEGO 
 
 

BIEG WIRTUALNY ODBĘDZIE SIĘ W PRZYPADKU 
KONIECZNOŚCI ODWOŁANIA ORGANIZACJI BIEGU W FORMIE TRADYCYJNEJ 

JEST ON RÓWNIEŻ ALTERNATYWĄ DLA OSÓB, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA 
OBOWIĄZUJĄCE LIMITY NIE MOGŁY WZIĄĆ UDZIAŁU W BIEGU TRADYCYJNYM 

 
 
Organizator: 

• Stowarzyszenie „Bieg Opolski” 
 
Cele: 

• popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej  
• propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 
 

Termin, trasa, dystans i miejsce: 
• 3 lipca 2021 roku 
• Bieg na dystansie 5 km  
• Bieg na dystansie 10 km  
• Biegi mogą odbywać się gdziekolwiek na świecie 
• Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy 

 
Uczestnictwo: 

• w biegach na obu dystansach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy byli zgłoszeni na XIX Atlantis 
Bieg Opolski 

 
Klasyfikacja i wyniki: 

• każdy z uczestników stosuje zasady sportowej rywalizacji i fair play.  
• po ukończeniu aktywności, w ciągu 3 dni (do 6.07) konieczne jest przesłanie pliku formatu TCX 

lub GPX z popularnych aplikacji typu Endomondo, Strava, RunKipper, Garmin, Polar, Suunto lub 
pliku JPG. Plik ten należy dodać na stronie https://atlantisbiegopolski.pl/wirtualny-atlantis-bieg-
opolski-2020/ 

• przesłany plik musi przedstawiać pokonany dystans, czas trwania oraz datę aktywności 
• w biegach na obu dystansach (osobno dla każdego dystansu) 

 prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  
 za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary  

• nagrody zostaną wysłane pocztą  
 
Zgłoszenia, wpisowe i świadczenia: 

• w biegu biorą udział osoby zgłoszone na XIX Atlantis Bieg Opolski, którzy wyrazili taką 
chęć podczas rejestracji do biegu w formie tradycyjnej – nie ma konieczności ponownej 
rejestracji  

• wysokość opłaty startowej jest identyczna dla obu dystansów i wynosi 20,oo zł, 
• opłata startowa będzie pobierana poprzez potrącenie kwoty 20,00 zł przy zwracaniu opłaty 

startowej zagwarantowanej w Regulaminie XIX Atlantis Biegu Opolskiego w razie 
odwołania biegu w formie tradycyjnej 

• w ramach opłaty startowej organizator każdej osobie, która udokumentuje ukończenie biegu 
na wybranym przez siebie dystansie prześle medal za uczestnictwo, poza tym organizator nie 

https://atlantisbiegopolski.pl/wirtualny-atlantis-bieg-opolski-2020/
https://atlantisbiegopolski.pl/wirtualny-atlantis-bieg-opolski-2020/


zapewnia uczestnikom żadnych innych świadczeń przewidzianych w biegach w formie 
tradycyjnej 

 
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.  
• organizatorzy nie ubezpieczają uczestników 
• wysyłka medali odbędzie się w terminie do 15 lipca 2021 roku 
• rozegranie Wirtualnego Atlantis Biegu Opolskiego nie jest jednoznaczne z odbyciem się 19-tej 

edycji Atlantis Biegu Opolskiego 
 


