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Popularyzacja kolarstwa szosowego.
Promocja zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Promocja Gminy Goleniów.
ORGANIZATOR
Organizatorem jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy JF Duet Goleniów
Partnerem Strategicznym imprezy jest Gmina Goleniów.
TERMIN I MIEJSCE
GOLENIÓW TOUR 2021 ( zwane dalej #GT21 ) odbędzie się niezależnie od pogody w dniu 4 września 2021
roku w Goleniowie, a sam start #GT21 nastąpi o godz. 13.00.
Trasa #GT21 będzie przebiegać w granicach administracyjnych powiatu goleniowskiego na trasie Goleniów –
Olchowo – Goleniów – Przybiernów – Goleniów i zostanie ogłoszona na stronie internetowej
www.goleniowtour.pl
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając trasę
na stronie www.goleniowtour.pl . Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i
zobowiązań.
Start i meta #GT21 usytuowane będą na ul. W.K. Norwida w Goleniowie ( na wysokości parkingu przed
bramą stadionu miejskiego .
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w
szczególności związanych ze stanem epidemii Covid-19. Organizator w przypadku wprowadzenia zakazu
organizowania Imprez o profilu niniejszej Imprezy przełoży termin imprezy na datę ̨ przypadającą w terminie
do 13 miesięcy od dnia pierwotnej daty Imprezy.
Wówczas osoby zarejestrowane i z opłaconymi pakietami otrzymają 90% uiszczonej opłaty startowej lub
możliwość przeniesienia pakietu na kolejna edycję wyścigu.

W celu przeniesienia opłaty startowej na kolejną edycję biegu (w wypadku zakazu organizowania imprez)
proszę o wysłanie prośby drogą mailową (kontakt@goleniowtour.pl,) w ciągu 7 dni od otrzymania maila z
informacją o wprowadzonej zmianie imprezy.
Osoby, które dokonały zgłoszenia, będą ̨ na bieżąco informowane o ewentualnych zmianach w regulaminie
(poprzez informację na naszej stronie WWW, na naszym profilu na Facebooku lub drogą e-mailową na maila
podanego podczas rejestracji).
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TRASA #GT21
START (Honorowy) ul. C.K. Norwida, ul. Gen. W. Andersa, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Barnima, ul. Króla W.
Jagiełły, Rondo Hanzeatyckie, ul. Nowogardzka – START OSTRY (za przejazdem kolejowym) – Glewice –
Kikorze – Olchowo (nawrót) – Kikorze – Glewice – Goleniów ul. Nowogardzka – Goleniów ul. Wolińska –
Miękowo – Babigoszcz – Przybiernów (nawrót na rondzie przed Przybiernowem) – Babigoszcz – Miękowo
– Goleniów ul. Wolińska – Goleniów ul. Armii Krajowej – Goleniów ul. Wojska Polskiego – Goleniów ul.
Przestrzenna – META (ul. C.K. Norwida)
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#GT21 odbędzie się na jednym dystansie liczącym około 86 km.
Trasa będzie zabezpieczona przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarna, Straż Miejska oraz służby Organizatora.
Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na #GT21 szosowych (strzałki malowane na jezdni oraz
kierunek jazdy na tabliczkach kierunkowych, zamocowanych do znaków drogowych, drzew oraz na
tyczkach.
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych i/lub numerach
na sztycach pod siodełkiem (elektroniczny pomiar czasu).
WARUNKI UCZESTNICTWA
#GT21 szosowe przeznaczone jest dla wszystkich chętnych o dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
W #GT21 mogą wystartować osoby, które najpóźniej do dnia 4 września 2021 roku ukończyły 18 lat.
Osoby w wieku 16 – 18 lat (które najpóźniej do dnia #G21 tj. 4 września 2021 roku nie osiągnęły
pełnoletniości) mają prawo startu po złożeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie
na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.goleniowtour.pl Warunkiem dopuszczenia
jej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości w momencie weryfikacji
zawodnika w biurze zawodów.
Wszyscy Uczestnicy startujący w #GT21 muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 4 września
2021 roku na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Dopuszczenie Uczestnika do #GT21 odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego
Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w #GT21 oraz zapoznanie z regulaminem imprezy
(formularz oświadczenia dostępny w Biurze Zawodów).
Uczestnik zobowiązany jest do:
 noszenia zapiętego sztywnego kasku rowerowego przez cały czas trwania #GT21,
 przymocowania numeru startowego we wskazanym przez Organizatora miejscu.
Jazda w rozpiętym kasku lub jego brak równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi #GT21, osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowaniem ruchem drogowym, w tym
Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę #GT21.
Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości kontynuacji #GT21 są ostateczne
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i niepodważalne.
Zawodnik powinien dokonać opłaty startowej zgodnie z warunkami w pkt. VI Regulaminu #GT21.
Uczestnicy biorą udział w #GT21 na własną odpowiedzialność (niepełnoletni, na odpowiedzialność rodzica
lub opiekuna prawnego). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w #GT21, a także szkód o charakterze majątkowym
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
Organizator dopuszcza start w #GT21 na rowerach szosowych i innych np. MTB lub trekkingowych.
Organizator dopuszcza start w #GT21 osoby niepełnosprawne na rowerach poziomych.
ZGŁOSZENIA i OPŁATY
Zgłoszenia do #GT21 przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na
stronie internetowej https://www.pomiaryczasu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2021
roku.
Ogranicza się liczbę uczestników (opłaconych zgłoszeń) w #GT21 do 200 osób (słownie: dwieście osób). W
przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
Za skuteczne zgłoszenie do imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego (drogą
elektroniczną) przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto
Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości. Brak wpływu opłaty startowej jest
równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
Organizator ustala poniższe terminy oraz opłaty startowe w ramach zgłoszeń udziału w #GT21
i w zależności od terminu dokonania zgłoszenia i wpłaty, opłata startowa wynosi:
 zgłoszenia + wpłata do 06.08.2021 - opłata 70zł,
 zgłoszenia + wpłata do 03.09.2021 - opłata 90zł,
 zgłoszenia + wpłata w biurze zawodów (04.09.2021) - opłata 120zł.

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2021 r. lub
wcześniej, jeśli wyczerpany zostanie limit opłaconych zgłoszeń.
6. Wniesienie opłaty startowej można dokonać online (bezpośrednio po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego lub poprzez link przy nazwisku na liście startowej).
7. Opłata startowa jest bezzwrotna.
8. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za Pakiet Startowy i jest przeznaczona
na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
9. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesiona opłatę startową powinny przesłać maila na adres
kontakt@goleniowtour.pl, z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie
wystawiona po rejestracji wpływu i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.
10. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie , nieukończenia przez niego #GT21 lub
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega
zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym. Przeniesienie numeru
startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego odbywać
się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Zgłoszenie przeniesienia numeru
startowego na innego Uczestnika kierować należy na adres mailowy kontakt@goleniowtour.pl,
(informacja taka powinna zostać wysłana przez osobę odstępująca Pakiet Startowy i musi zawierać pełne
dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet, dodatkowo osoba przejmująca pakiet musi być
zarejestrowana w systemie zgłoszeniowym).

11. Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z Regulaminem może zostać
zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach Uczestnika w imprezach organizowanych przez
Organizatora na 2 lata.
12. W dniu startu w Biurze Zawodów należy złożyć osobiście podpis na Karcie Zgłoszenia.
13. Biuro #GT21 znajdować się będzie w na terenie parkingu przed bramą stadionu miejskiego w Goleniowie
przy ul. C.K. Norwida:
a) 4 września 2021 r. w godz. 11:00 – 12:30
14. Każdy uczestnik #GT21, w dniu i godzinach podanych powyżej, w ramach opłaty startowej otrzyma
możliwość odbioru Pakietu Startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura
Zawodów, nie będą wydawane ani wysyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru Pakietu Startowego
przez Uczestnika nie uprawnia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
15. Pakiet Startowy należy odebrać osobiście.
16. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:
 numeru startowego,
 pomiar czasu z chip elektronicznym,
 napoje,
 posiłek energetyczny po zakończeniu #GT21 w strefie zawodników,
 zabezpieczenie medyczne,
 oznaczenie trasy,
 zabezpieczenie trasy.
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KLASYFIKACJE I WYNIKI
W #GT21 będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja Generalna OPEN - osobna dla kobiet i mężczyzn,
b) Klasyfikacja Wiekowa - osobna dla kobiet i mężczyzn:
 K 1, M 1 – od 18 do 29 lat,
 K 2, M 2 – od 30 do 39 lat,
 K 3, M 3 – od 40 do 49 lat,
 K 4, M 4 – od 50 do 59 lat,
 K 5. M 5 – od 60+ lat.
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
Klasyfikacja generalna OPEN i klasyfikacja wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych –
brutto. Czas liczymy od startu startera do momentu przekroczenia linii mety.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.
OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA #GT21
Sprawny technicznie i kompletny rower.
Sztywny kask rowerowy używany zgodnie z przeznaczeniem.
Numer startowy z chipem przymocowany na sztycy pod siodełkiem.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA #GT21

1. #GT21 będzie rozegrany na dystansie około 90 km, na którym obowiązywać będzie limit czasowy wynoszący
4h.
2. Na trasę #GT21 wystartują jednocześnie wszyscy zawodnicy, ze wszystkich grup wiekowych, w dowolnej

kolejności zajętych miejsc startowych. Start ostry #GT21 poprzedzi start honorowy i przejazd uczestników
ulicami miasta. Peleton będzie prowadzony przez pojazdy policyjne, pilota i motocyklistów.
3. Na trasie #GT21 znajdować będzie się punkt kontrolny. Na punkcie tym sędziowie będą odnotowywać
czasy i kontrolować przejazd zawodników.
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RUCH DROGOWY I PORUSZANIE SIĘ PO TRASIE
Podczas trwania #GT21 zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych, przy otwartym ruchu
drogowym, którego zamkniecie przez służby Organizatora będzie odbywało się w sposób dynamiczny na
trasie w miejscach niebezpiecznych z pierwszeństwem przejazdu dla Uczestników #GT21.
Wyścig #GT121 w najniebezpieczniejszych miejscach będzie zabezpieczany przez Policję i Ochotniczą Straż
Pożarną oraz służby porządkowe Organizatora.
Zabezpieczenie dynamiczne samochodów i motocykli organizatora dotyczyć będzie grupy głównej.
Uczestnicy #GT21 zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad Ruchu Drogowego i poruszać się prawą
stroną drogi.
Wszyscy uczestnicy jadą w bezpiecznych odległościach od siebie.
Zawodnicy wyprzedzający wykonują manewr z lewej części trasy – zgodny z ogólnymi przepisami Ruchu
Drogowego.
Na trasie występuje w większości asfalt o dobrej jakości, ale zdarzają się odcinki o gorszej nawierzchni.
Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów
z dróg polnych, leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Wszelkie naprawy sprzętu dokonywane muszą być we własnym zakresie poza trasa #GT21.
Zawodnik naprawiający rower musi zejść z trasy, by nie utrudniać jazdy innym Uczestnikom.
Uczestnicy #GT21, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie
do miejsca startu.
Zabrania się uczestnikom #GT21:
 blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego Uczestnika #GT21,
 jazdy bez trzymania, co najmniej jedna ręka na kierownicy roweru oraz nogi na pedałach,
 zajeżdżania drogi innym uczestnikom #GT21 i użytkownikom drogi,
 nagłego zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny,
 wyprzedzania innych uczestników #GT21 na niedozwolonych odcinkach trasy,
 wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym,
 używanie nakładek czasowych na kierownicę tzw. Lemondek,
 używanie słuchawek.
Zawodnik w trakcie pokonywania trudnych odcinków trasy powinien zachować szczególną uwagę w czasie
jazdy.
Zawodnicy na całej długości trasy powinni zachowywać szczególną ostrożność w miejscach
niebezpiecznych tzn. stromych zjazdach oraz na drogach publicznych.
Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na #GT21 szosowych poprzez strzałki malowane na
jezdni.
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem trasy
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#GT21.
Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać trasy #GT21, poza wyznaczonymi miejscami.
Uczestnicy wyrzucający śmieci poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.
PROTESTY

Protesty dotyczące wyników wnosi się do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników w formie pisemnej
do Organizatora – stanowisko Pomiaru Czasu na mecie #GT21.
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Organizator może zasądzić karę w postaci:

upomnienia,

dyskwalifikacji.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
 naruszanie zasad ruchu drogowego,
 nie używanie sztywnego kasku rowerowego,
 zaśmiecanie,
 nieprzestrzeganie zasady fair play,
 niesportowe zachowanie,
 skracanie trasy,
 pchanie lub ciągnięcie zawodnika przez osoby trzecie.
 użycie nakładki czasowej tzw. Lemondki na kierownicę.
W przypadku dyskwalifikacji Organizator nie zwraca wpisowego.
NAGRODY
Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się o godz. 17.00 na terenie stadionu miejskiego w
Goleniowie.
Medale lub inną pamiątkę uczestnictwa otrzyma każdy zawodnik, który ukończy #GT21 , po przejechaniu
linii mety.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy.
2. Dane osobowe Uczestników #GT21 będą przetwarzane w celu:
a) zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach
uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
c) Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. c RODO);
d) W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego
Administratora);
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e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach
uzasadnionego interesu prawnego Administratora)
Dane osobowe Uczestników #GT21 mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
b) Organizatorowi, tj. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy JF Duet Goleniów, ul. Maszewka 19, 72-100
Goleniów;
c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności
podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie,
podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw
(ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).
Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia,
miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane
rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych
przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na
potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane
Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.
Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną
danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w #GT21.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych
osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego
wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej
wycofaniem.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich Uczestników #GT21 obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu
zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników #GT21.
Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD,
w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na
potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
5. Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział w #GT21 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
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naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w #GT21 i dobrowolnie zdecydował
się podjąć to ryzyko, startując w #GT21 wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy
kontakt@goleniowtour.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia #GT21. Protesty rozstrzyga Dyrektor #GT21,
którego decyzje są nieodwołalne.
Podczas #GT21 wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do roweru
zgodnie z wytycznymi zapisanymi w regulaminie, pod karą dyskwalifikacji. Niedopuszczalne jest także
zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduję chip do pomiaru
czasu) również pod karą dyskwalifikacji.
Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania
się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas #GT21 pod groźbą wykluczenia z
niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie
możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w #GT21 lub wykluczenia go w jego trakcie.
Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu/mety #GT21.
Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w
strefie startu.
Przebywanie na trasie #GT21 bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego
numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
W czasie trwania #GT21 Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania #GT21 lub jego przerwania bez podania powodów.
Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury #GT21 (np. płoty, bramy itp.) jest
wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i
partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie
#GT21 oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji #GT21 (np. strefa mety, miasteczko #GT21) bez
zgody Organizatora.
W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga 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.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora #GT21.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w #GT21.

