
"CHCĘ CZYLI PIĘĆ IRONMAN DZIEŃ PO DNIU" 
 

REGULAMIN 
 

I. CEL 
1. Popularyzacja triathlonu na terenie województwa opolskiego. 
2. Możliwość ukończenia triathlonu na dystansie IRONMAN w jeden dzień lub na raty (przez 
    5 dni). 
3. Możliwość przebiegnięcia dystansu w jeden dzień lub na raty: 
    - 10 km 
    - 21 km 
    - 42 km  
4. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku. 
5. Zwrócenie uwagi na profilaktykę badań zdrowotnych wśród mężczyzn. 
6. Zwrócenie uwagi na problem depresji w społeczeństwie. 
7. Budowanie świadomości zdrowego życia i aktywności. 
8. Promocja Miasta Opola i województwa opolskiego. 
9. Rozpowszechnianie multisportu – połączenie trzech sportowych konkurencji. 
 

II. TERMIN I MIEJSCE 
15-19.06.2022r. Opole : 
 
PŁYWANIE 
Basen Błękitna Fala godz. 6:00 
 
ROWER  
Rondo Szczakiela 8:30  
 
BIEG 
Wyspa Bolko - Błonie obok ZOO 15:00 
 

III. ORGANIZATORZY 

•  Stowarzyszenie „Masz Jaja Idź Na Badania” 
 

IV. WSPÓŁORGANIZATOR 

• MOSiR Opole 
 

V. PARTNERZY 

•  Urząd Marszałkowski w Opolu 

•  Urząd Miasta Opole 

•  Stowarzyszenie Rowerowe "CykloOpole" 

•  iWealth 

•  Generali TFI 

•  TRANSANNABERG 

•  BUFF 

•  ZMIANY ZMIANY 

•  Na Zdrowie! Przemysław Berezowski - Gabinet Fizjoterapii 

•  Oderwany 

•  SAXX 

•  Klinika NOVA 

•  Medin Klinika 



•  Opolskie Dziouchy 

•  SFD 

•  Bike4Race.pl 

•  NOVA Szkoła Tańca 

•  Kratos 

•  Kambuka 

•  Dr.Bacty 

•  Bemer Partner 
 

 
V. PARTNERZY MEDIALNI 
• Radio Opole 

• Radio DOXA 

• TVP3 Opole 

• Opowiecie INFO 

• Tygodnik Ziemi Opolskiej 
 

 
VI. BIURO PROJEKTU „CHCĘ” 
Wyspa Bolko - Błonie obok ZOO. Czynne od 15.06.-19.06.2022 w godz. 14:50 do 19:00  
 
 

VI. DYSTANS – HARMONOGRAM ZAWODÓW: 
1. PŁYWANIE 

• Basen Błękitna Fala godz. 6:00. 

• Dystans 3,8 km. Długość basenu 50 m. Dopuszcza się korzystanie z pianek 
triathlonowych. 

• Możliwość przepłynięcia krótszego dystansu. 

• Limit miejsc na pływaniu w danym dniu 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

• Limit czasu dla etapu pływackiego to 2 h. 
 
 
2. ROWER  

• Rondo Szczakiela godz. 8:30.  
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania KASKU SZTYWNEGO. Kask ma 
być poprawnie założony na głowie i zapięty. Osoby nie posiadające kasku, nie będą 
mogły uczestniczyć w jeździe. 

• Etap kolarski odbywa się w otwartym ruchu ulicznym z zabezpieczeniem przejazdu 
uczestników przez oznakowany samochód techniczny. 

• Dystans: 180 km (każda pętla po ok. 29 km).  

• Zalecane rowery szosowe lub czasowe/ triathlonowe. 

• Istnieje możliwość przejechania krótszego dystansu. 

• Wspólne przejazdy kolarskie na pętli odbywają się w godz. 10:00-12:00. 

• Limit miejsc w etapie kolarskim max. 14 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

• Limit czasu dla całego dystansu rowerowego 7 h. 

• Opis Trasy: Pętla rozpoczyna się na skrzyżowaniu Leonida Teligi i drogi krajowej 
nr 94 (w kierunku Strzelec Opolskich). Za Walidrogami na rondzie skręca na Tarnów 
Opolski, Kosorowice, Przywory do Maliny, gdzie z ulicy Oświęcimskiej skręca w ulicę 
Ojca Edwarda Frankiewicza, z której jadąc dalej prosto, dojeżdża się z powrotem do 
początku Pętli czyli do skrzyżowania Leonida Teligi i drogi 94.  
 

 
 



3. BIEG 

• Wyspa Bolko - Błonie obok ZOO godz.15:00. 

• Dystans 42,2 km. Pętla 2 km. 

• Istnieje możliwość przebiegnięcia krótszego dystansu. 

• Pętla rozpoczyna się na Błoniach przy ZOO.  

• Każda osoba może przebiec dowolny dystans (10 km , 21 km, 42 km) w jeden dzień 
lub na raty. 

• Nie ma limitu uczestników. 

• Limit czasu dla całego dystansu biegowego wynosi 6 h. 
 
 

VII. ZGŁOSZENIA 

• Prawo uczestniczenia w projekcie CHCĘ posiadają osoby, które mają ukończone 
18 lat.  

• Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów prawnych 
na uczestnictwo w projekcie CHCĘ (rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę osobiście 
w biurze zawodów w dniu zawodów). 

• Zawodnik pełnoletni w biurze zawodów okazuje dokument stwierdzający tożsamość 

• oraz podpisuje oświadczenie chęci uczestniczenia w projekcie CHCĘ na własną 
odpowiedzialność. 

• Uczestnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują jego zapisy oraz 
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji projektu. 

• Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 14 czerwca 2022 r. na pod adresem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWPviFCRBSuohpS98Xu2MHPkAo0aZW1K6ZaVs5_
Sq5kQPi9w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

• Możliwość zgłoszenia po terminie wyłącznie w biurze projektu „CHCĘ” w dniu zawodów 
14:50 do 19:00 

• Rejestracja w dniu startu nie gwarantuje pełnego pakietu dedykowanego 
dla wybranego dystansu. 

• Ze względu na limity w dyscyplinach pływanie oraz kolarstwo, rejestracja w dniu startu 
może być niemożliwa. 

• Każda osoba chcąca wziąć udział w projekcie „CHCĘ” na dowolnym dystansie jest 
zobowiązana do wypełnienia formularza  

• Pomiar czasu jest mierzony przez każdego uczestnika indywidualnie, za pomocą 
dowolnego urządzenia mobilnego (zegarek sportowy, aplikacja na smartphonie itp.) 

 
 

VIII. OPŁATY I PAKIETY STARTOWE 

• Potwierdzeniem zgłoszenia na poszczególnych dystansach jest wniesienie darowizny na 
rzecz Stowarzyszenia „Masz Jaja Idź Na Badania” 

 
Do14.06.2022 r. 
o IRONMAN (w jeden dzień lub na raty) – 100 zł 
o TRIATHLON na krótszym dystansie niż IRONMAN(w jeden dzień lub na raty)50 zł 
o MARATON (w jeden dzień lub na raty) – 40 zł 
o PÓŁMARATON (w jeden dzień lub na raty) – 30 zł 
o DYSZKA (w jeden dzień lub na raty) – 20 zł 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWPviFCRBSuohpS98Xu2MHPkAo0aZW1K6ZaVs5_Sq5kQPi9w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWPviFCRBSuohpS98Xu2MHPkAo0aZW1K6ZaVs5_Sq5kQPi9w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Od 15.06.2022 r. 
o IRONMAN (w jeden dzień lub na raty) – 120 zł 
o TRIATHLON na krótszym dystansie niż IRONMAN(w jeden dzień lub na raty)60 zł 
o MARATON (w jeden dzień lub na raty) – 50 zł 
o PÓŁMARATON (w jeden dzień lub na raty) – 40 zł 
o DYSZKA (w jeden dzień lub na raty) – 30 zł 

 

• Opłatę wnosimy jako darowiznę. Można ją dokonywać przez szybkie przelewy na stronie 
organizatora 

   http://maszjajaidznabadania.pl/darowizna/ 
 

lub klasycznym przelewem na konto: 
 
Stowarzyszenie „Masz Jaja Idź Na Badania” 
Nest Bank 36 1870 1045 2078 1070 2750 0001 
Tytuł: Darowizna na cele statutowe 

 

• O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty darowizny, przez którą rozumie 
się datę wpływu na konto organizatora. 

• W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty darowizny – darowizna 
nie podlega zwrotowi. 

• Organizator może zwiększyć limit uczestników. 

• Osoby, które nie dokonają darowizny, mogą uczestniczyć w biegu co automatyczne 
uprawnia je do korzystać z bufetu. Jednak nie nabywają prawa do korzystania 
z poniższych pakietów. 

 
Każda osoba, która ukończy IRONMANA, TRIATHLON lub MARATON 
(w jeden dzień lub na raty) otrzyma : 

o okolicznościowy gadżet  
o voucher na podstawowe badania krwi 
o baton od Zmiany Zmiany 
o gadżet od SFD 
o voucher na warsztaty fotografia smartphonem, które poprowadzi Mariusz 

Stachowicz znany jako Oderwany 
o voucher na prelekcje „Podróż w biegi ultra” oraz „Profilaktyka finansowa”, które 

poprowadzi Marek Rybiec - finisher 4 Desert jednego z najtrudniejszych biegów 
na świecie oraz prezes iWealth. 

o pakiet startowy może się jeszcze rozszerzyć, jest to uzależnione od hojności 
sponsorów 
 
 

Każda osoba, która ukończy PÓŁMARATON lub DYSZKĘ (w jeden dzień lub na raty) 
otrzyma : 

o voucher na podstawowe badania krwi 
o baton od Zmiany Zmiany 
o gadżet od SFD 
o voucher na prelekcje „Podróż w biegi ultra” oraz „Profilaktyka finansowa”, które 

poprowadzi Marek Rybiec - finisher 4 Desert jednego z najtrudniejszych biegów 
na świecie oraz prezes iWealth. 

o pakiet startowy może się jeszcze rozszerzyć, jest to uzależnione od hojności 
sponsorów 
 
 
 



• Po wniesieniu odpowiedniej darowizny organizator zapewnia w trakcie CHCĘ CZYLI 
PIĘĆ IRONMAN DZIEŃ PO DNIU: 

o darmowe wejście na basen Błękitna Fala na 2 godz. (6:00-8:00) 
o zabezpieczenie trasy kolarskie przez oznakowany samochód techniczny 
o mobilny bufet przez 5 dni w trakcie pętli kolarskich 
o oznakowaną i zabezpieczoną trasę biegową 
o zabezpieczenie medyczne i ratownicze 
o obsługę wolontariuszy 
o możliwość korzystania z bufetu przez 5 dni w trakcie biegu (pętla 2 km)  
o prawo do korzystanie z „miasteczka medycznego” konsultacje fizjoterapeuty, 

podologa i dietetyka 
o wsparcie i pomoc służb Organizatora w sytuacjach tego wymagających 
o pakiet startowy 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod: 
https://www.facebook.com/MaszJajaIdzNaBadania zakładka wydarzenia. 
 
 
 

IX. UCZESTNICTWO 

• Każdy uczestnik dyscypliny kolarskiej, musi posiadać sprawny technicznie rower oraz 
sztywny kask rowerowy. 

• Każdy uczestnik dyscypliny kolarskiej, zobowiązuje się do przestrzegania 
obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. 

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie oraz poszczególnych 
dyscyplinach wchodzących w jego skład tj. pływanie, jazda rowerem oraz bieganie wiąże 
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci. 

• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył 
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w projekcie 
CHCĘ CZYLI PIĘĆ IRONMAN DZIEŃ PO DNIU i dobrowolnie zdecydował się podjąć 
to ryzyko uczestnicząc wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

• Pobranie właściwej opaski dedykowanej do wybranego dystansu przez uczestnika 
oznacza, że zapoznał się z regulaminem Uczestnictwa w projekcie, akceptuje jego zapisy 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie 
niezbędnym do realizacji projektu „CHCĘ” oraz promowania działalności Stowarzyszenia. 
W tym wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprez, materiałów 
promocyjnych  oraz projektów organizowanych przez Stowarzyszenie. 

• Projekt „CHCĘ” odbędą się według ustaleń niniejszego regulaminu. 

• Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie. 

• Zabrania się uczestnictwa pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź 
dopingujących. 

• Organizator nie weryfikuje umiejętności pływackich zawodników. 

• Zabrania się korzystania na etapie pływackim i kolarskim z urządzeń 
elektronicznych ze słuchawkami !!! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/MaszJajaIdzNaBadania


X. ZAKWATEROWANIE 
We własnym zakresie.  
 
 
 

XI. OŚWIADCZENIA 
 
• Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach w wydarzeniu sportowym CHCĘ 

CZYLI PIĘĆ IRONMAN DZIEŃ PO DNIU, a w szczególności nie występują w przypadku 
mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w tego rodzaju zawodach. 
 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem w wydarzeniu sportowym CHCĘ 
CZYLI PIĘĆ IRONMAN DZIEŃ PO DNIU i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

• Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie „Masz Jaja Idź 
Na Badania” jest archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji 
i przeprowadzenia wydarzenia sportowego CHCĘ CZYLI PIĘĆ IRONMAN DZIEŃ PO 
DNIU. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich 
danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. 

 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia 
przez Stowarzyszenie „Masz Jaja Idź Na Badania”, a w szczególności zamieszczania ich 
w przekazach telewizyjnych, internetowych i umieszczania w materiałach promujących 
organizowane zawody. 

 

• Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojej osoby, stworzony w związku  wydarzeniem 
sportowym CHCĘ CZYLI PIĘĆ IRONMAN DZIEŃ PO DNIU był wykorzystywany 
w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, do celów promocyjnych, 
reklamowych, w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku, obrazu i informacji 
i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Rezygnuję również z wszelkich 
roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, 
zniesławieniem lub w oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, wynikające  
z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji wystawienia 
na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób mojego wizerunku 
lub występu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w związku z organizowanym 
wydarzeniem sportowym CHCĘ CZYLI PIĘĆ IRONMAN DZIEŃ PO DNIU. 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE 

• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 

• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim z drogi tak, 
aby nie zakłócić komunikacji drogowej.  

• Organizator nie jest zobligowany do zapewnienia transportu powrotnego, uczestnikowi 
który doznał awarii roweru.  

• Wszelkie sprawy sporne powstałe w trakcie projektu „CHCĘ” rozpatrywać będzie 
organizator. Interpretacja regulaminu należy do organizatora Stowarzyszenia „Masz Jaja 
Idź Na Badania” 


