REGULAMIN
KRYTERIUM ULICZNEGO

„Śladami rowerowych mistrzów”

1. CEL IMPREZY
- uświetnienie GOLENIÓW TOUR 2021
- popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu
- propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji i dobrej zabawy na świeżym powietrzu
- popularyzacja jazdy rowerem, kolarstwa dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania
wolnego czasu
2. ORGANIZATOR
LUKS JF DUET Goleniów
3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
4 września 2021 r. – Goleniów, Stadion OSiR (start godz. 13.15 ul. C. K. Norwida 1 na wysokości
bramy stadionu miejskiego).
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem wyścigu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki:
1) Dokona zgłoszenia elektronicznego na adres https://www.pomiaryczasu.pl do dnia 3.09.2021
poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz na formularzu zgłoszeniowym w dniu
zawodów.
2) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby:

- chłopcy i dziewczęta z roczników 2005-2014, zrzeszeni w klubach kolarskich, za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych (zgoda w załączeniu)
2) Każdy uczestnik wyścigu rowerowego startuje na własnym, sprawnym rowerze oraz jest
zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
5. KLASYFIKACJA I MIEJSCA NA MECIE
O pozycji w klasyfikacji będzie decydować odnotowana kolejność przybycia poszczególnych
zawodników na metę.
6. PROGRAM ZAWODÓW
- godz. 12.00-13.00 – weryfikacja zawodników
- godz. 13.15 - start zawodników
- około godz. 15.00 - WRĘCZENIE NAGRÓD
7. SZCZEGÓŁY
1) Zawody zostaną przeprowadzone ulicami miasta na okrężnej trasie o długości około 1,9km
wyznaczonej przez organizatora.
2) Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe lub inne służby.
3) Start odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu
przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu
zawodów. O ustawieniu na starcie zdecyduje organizator zawodów.
5) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do
zachowania podstawowych zasad kultury.
8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
Uczestnicy wyścigu rowerowego otrzymują:
- posiłek regeneracyjny po imprezie,
- zabezpieczenie medyczne,
- nagrody rzeczowe i medale dla zwycięzców,
- doskonałą kolarską atmosferę,
9. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY
Zawody odbędą się w kategorii dziewcząt i chłopców. Nagrody otrzymują trzy pierwsze
dziewczynki i trzech pierwszych chłopców na mecie.

Kategorie wiekowe i dystanse:
-kat. dzieci do 6 lat – ok. 200 m
-kat. dzieci 7-8 lat – ok. 600 m
-kat. dzieci 9-12 lat – 1 x 1900 m
-kat. żak (11-12 lat) / młodziczka (13-14 lat) – 6 x 1900m =11,4 km
-kat. młodzik (13-14 lat) /juniorka młodsza (15-16 lat) – 8 x 1900m = 15,2 km.
W kategoriach wiekowych dotyczących dzieci uczestnicy zobowiązani są do startu na tzw.
rowerach górskich.
W kategorii żak / żakini / młodziczka punktacja wg następujących zasad:
- 3 i 6 okrążenie: 5, 3, 2, 1 pkt wg zajętych miejsc na lotnym finiszu/finiszu
- pozostałe okrążenia: 2, 1 pkt wg zajętych miejsc na lotnym finiszu
W kategorii młodzik/juniorka młodsza punktacja wg następujących zasad:
- 4 i 8 okrążenie: 5, 3, 2, 1 pkt wg zajętych miejsc na lotnym finiszu/finiszu
- pozostałe okrążenia: 2, 1 pkt wg zajętych miejsc na lotnym finiszu
Organizator dopuszcza możliwość połączenia wyścigu w kat. żak / żakini / młodziczka wraz z kat.
młodzik/juniorka młodsza.
10. INFORMACJE KOŃCOWE
- Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
- Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z
prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu wyścigu rowerowego oraz
zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją wyścigu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w
trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki
z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach
marketingowych Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania
uzasadnionych zmian.

11. Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
 administratorem danych osobowych uczniów jest LUKS JF DUET ul. Maszewska 19, 72100 Goleniów
 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon: 579
979 237,
 dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem i
udokumentowaniem zawodów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia i rozliczenia zawodów;
 każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
cofnięciem;
 uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
 podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże uczestnik jest
zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość uczestniczenia w zawodach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KRYTERIUM ULICZNEGO

„Śladami rowerowych mistrzów”
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

Nazwisko i imię zawodnika …………………………………………….……………………………
Data urodzenia ……………………………… Płeć ………………………………
Klub …………………………………...…………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………..………………………………………..
Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego …………………………………………………..
w kryterium ulicznym „Śladami rowerowych mistrzów” w dniu 4 września 2021 r. w Goleniowie.
Dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowej.
Jestem świadomy faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją kryterium ulicznego „Śladami rowerowych mistrzów” nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po zawodach i w związku z tym zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu.

…………………….………………….
Miejscowość/Data

………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/pr awnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika podanych w Formularzu do celów organizacji,
przeprowadzenia i promocji Wydarzenia. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego w celu promocji Wydarzenia oraz działalności Organizatorów w systemach elektronicznych i
wydawnictwach drukowanych.

…………………….………………….
Miejscowość/Data

………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/pr awnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:









administratorem danych osobowych uczniów jest LUKS JF DUET ul. Maszewska 19, 72-100 Goleniów
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon: 579 979 237,
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem i udokumentowaniem zawodów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia i rozliczenia zawodów;
każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;
uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w zawodach.

