
REGULAMIN AKCJI 
„Ratalny Ultramaraton Biegowy na Śląskim” 

 
1. Organizatorem akcji „Ratalny Ultramaraton Biegowy na Śląskim”, dalej zwanej „RUB”, jest Stadion Śląski Sp. z o.o. 
2. Akcja „RUB” trwa od 02.01.2018 r. do 30.11.2018 r. w godzinach od 8:00 do zmroku (nie później niż do godz. 20:30), od poniedziałku do niedzieli. z wyłączeniem 

świąt, a także podczas opadów i zalegania śniegu, oraz jeśli na obiekcie organizowane są zawody sportowe uniemożliwiające bezpieczny udział w akcji „RUB”. 
3. Celem akcji jest zachęcenie do aktywności fizycznej: chodzenia, marszu, truchtania oraz biegu. Akcja skierowana jest zarówno do osób, które dotychczas nie były 

aktywne sportowo jak i do tych, którzy tę aktywność prezentują na co dzień. 
4. Stadion Śląski Sp. z o.o. udostępnia bezpłatnie uczestnikom akcji bieżnię lekkoatletyczną w terminie, godzinach i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

Ewentualne doświetlenie bieżni na życzenie uczestnika jest płatne zgodnie z cennikiem Stadion Śląskim Sp. z o.o.) 
5. Akcja „RUB” nie stanowi zorganizowanej formy zajęć sportowych. 
6. Uczestnikami akcji „RUB” mogą być osoby pełnoletnie oraz nieletnie (wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych). 
7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania z obiektów, pomieszczeń i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowania ich w stanie, w jakim zostały 

udostępnione. 
8. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, znając swój stan zdrowia oraz swoje możliwości kondycyjne. 
9. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój i obuwie sportowe oraz zakaz używania kijków typu nordic walking, czy innych urządzeń i sprzętu 

mogącego spowodować uszkodzenia nawierzchni bieżni. 
10. Rażące przypadki niewłaściwego zachowania się lub dewastacji obiektów pomieszczeń i sprzętu będących własnością Stadion Śląski Sp. z o.o., mogą spowodować 

usunięcie uczestników zajęć z terenu obiektów sportowych. 
11. Wszystkich uczestników obowiązuje konieczność dostosowania się do regulaminu akcji „RUB” oraz do regulaminów poszczególnych obiektów sportowych, z którymi 

można zapoznać się bezpośrednio w siedzibie Stadion Śląski Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.stadionslaski.pl . 
12. Przed przystąpieniem do akcji „RUB” należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, a udział w akcji jest równoznaczny z jego zrozumieniem i akceptacją warunków 

w nim zawartych. 
13. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie oświadczenia, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
14. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w akcji „RUB” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

(Stadion Śląski Sp. z o.o.) w celach związanych z udziałem w ww. akcji oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości.  
15. Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203. 
16. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach organizacji akcji, chyba że została wyrażona dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych 

w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
17. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji.  
18. Każdemu uczestnikowi (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekunowi) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych. 
19. Stadion Śląski Sp. z o.o. nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania zajęć. 
20. Stadion Śląski Sp. z o.o. nie ubezpiecza uczestników zajęć. 
21. Stadion Śląski Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektów. 
22. Dodatkowe informacje dotyczące akcji „Ratalny Ultramaraton Biegowy na Śląskim” można uzyskać pod numerami telefonu 500-006-415 lub pisząc na adres mailowy: 

rezerwacje@stadionslaski.pl 
 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
23. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie rejestrują się w Dziale Obsługi Klienta Stadion Śląski Sp. z o.o. pod adresem Chorzów ul. Katowicka 10, wypełniając 

stosowne oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu, dostępne w biurze „Stadion Śląski” Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.stadionslaski.pl. 
24. Tylko w całości i czytelnie wypełnione oświadczenie z uzupełnionymi wszystkimi danymi uprawnia do udziału w akcji „RUB”.  
25. Oświadczenie wypełnione w poprzednim roku dla akcji „RUB 2017r.” nie uprawnia do uczestnictwa w akcji „RUB 2018”. 
26. Do uczestnictwa w projekcie niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą rejestrację przebiegniętego dystansu 

oraz dokumentującego mapę trasy. 
27. Czas spędzony przez uczestnika na bieżni, w przedziałach czasowych i na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego regulaminu, w okresie trwania akcji uzależniony 

jest tylko i wyłącznie od chęci i kondycji uczestnika. 
28. Każdorazowo przed rozpoczęciem aktywności na bieżni uczestnik zobowiązany jest zgłosić to osobiście w Dziale Obsługi Klienta Stadion Śląski Sp. z o. o. lub drogą 

elektroniczną: wiadomość SMS na nr 500-006-415, wiadomość e-mail na adres rezerwacje@stadionslaski.pl (wiadomość powinna zawierać dane identyfikujące 
uczestnika tj. imię i nazwisko). 

29. Aktywność uczestnika powinna być dokumentowana przy pomocy urządzenia elektronicznego z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą rejestrację przebiegniętego 

dystansu oraz dokumentującego mapę trasy. 

30. Niezwłocznie po zakończeniu aktywności uczestnik powinien przekazać informację o przebytym dystansie osobiście w Dziale Obsługi Klienta Stadion Śląski Sp. z o. o. 
lub drogą elektroniczną: wiadomość SMS na nr 500-006-415 lub wiadomość e-mail na adres rub@stadionslaski.pl (wiadomość powinna zawierać dane identyfikujące 
uczestnika tj. imię i nazwisko oraz przebyty dystans liczony w metrach). 

31. Organizator prowadzi rejestr aktywności oraz klasyfikację wyników uzyskanych przez uczestników akcji.  
32. Wyniki sumowane są przez cały okres trwania akcji wskazany w pkt. 2 niniejszego regulaminu. 
33. Uczestnikom liczona jest liczba aktywności oraz pokonany dystans (bez czasu jego pokonania). 
34. Do rejestru liczony jest tylko i wyłącznie dystans przebiegnięty na bieżni lekkoatletycznej należącej do kompleksu treningowego Stadion Śląski Sp. z o.o.  

w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10. 
35. Do rejestru liczone są wyłącznie aktywności (liczba pojedynczych treningów), podczas których pokonano dystans przynajmniej 4000 m, przebiegnięty na bieżni 

lekkoatletycznej należącej do kompleksu treningowego Stadion Śląski Sp. z o.o. w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 10. 
36. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych wyników poprzez wezwanie do okazania zapisu z urządzenia elektronicznego dokumentującego 

przebiegnięty dystans oraz mapę trasy (do 10 aktywności wstecz). 
37. Nieudokumentowane wyniki nie będą wliczone do rejestru i klasyfikacji.  
38. W sytuacji wykrycia istotnych rozbieżności pomiędzy zgłoszonym wynikiem a zapisem z urządzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika  

z klasyfikacji. 
39. Na koniec każdego miesiąca Organizator opublikuje aktualną klasyfikację wyników, która będzie do wglądu wyłącznie dla uczestników akcji w Dziale Obsługi Klienta 

Stadion Śląski.  
40. Ostatnie wyniki w ramach „RUB” będą zarejestrowane 30.11.2018. 
41. Podsumowanie akcji „RUB” nastąpi w grudniu 2018 r. 
42. Każdy z uczestników, który spełni wymogi formalne zawarte w niniejszym regulaminie oraz w trakcie trwania akcji udokumentuje min. 40 aktywności otrzyma 

pamiątkową koszulkę. 
43. Dodatkowo 3 mężczyzn oraz 3 kobiety z największym przebiegniętym dystansem w trakcie trwania akcji otrzyma nagrody rzeczowe. 
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