
Regulamin zawodów rowerowych w ramach projektu „Rowerowo – kulturowy zawrót głowy”

1. Organizatorem  pikniku  rowerowego
pn.  „Rowerowo-kulturowy  zawrót  głowy”
jest Gminne Centrum Kultury, Promocji i
Turystyki w Szaflarach.
2. Termin i miejsce pikniku:

• 25 września 2016r. 
Start  i  meta  przejazdów  oraz  piknik
rowerowy  odbędą  się  na  placu
parafialnym w Szaflarach.
3.  Celem  zawodów  jest  promowanie
szlaków  i  tras  rowerowych  w  obrębie
gminy Szaflary; propagowanie zdrowego
trybu życia poprzez aktywny wypoczynek
na  rowerze;  popularyzacja  kolarstwa,
turystyki  rowerowej;  upowszechnianie
wiedzy  o  swoim  regionie  i bogatych
zasobach  dziedzictwa  kulturowego
Gminy  Szaflary  poprzez  ukazanie
atrakcyjnych  sposobów  poznawania
historycznych  miejsc  i  zdrowe
współzawodnictwo.
4. Warunki uczestnictwa
Impreza  ma  charakter  otwarty.
Uczestnikiem zawodów może być osoba
spełniająca następujące warunki:

• dokona osobistego zgłoszenia w
Biurze GCKPiT w Szaflarach (ul.
Zakopiańska  18)  lub  w  Biurze
Zawodów w dniu pikniku,

• wypełni deklarację uczestnictwa,
• w  przypadku  startu  młodzieży

poniżej  18  lat  wymagana  jest
zgoda  rodzica  lub  opiekuna
prawnego  na  deklaracji
uczestnictwa  lub  pisemnego
oświadczenia,

• każdy  uczestnik  jest
zobowiązany do jazdy w kasku
sztywnym na w pełni sprawnym
rowerze.

Limit uczestników – 150 os.
Start  zawodnika  w  zawodach  jest
równoznaczny z wyrażeniem przez niego
zgody  na  stosowanie  się  do  zasad
opisanych  w  niniejszym  Regulaminie  i
złożenia  przez  zawodnika  oświadczenia
następującej treści:
„Organizator,  wszystkie  osoby  z  nim
współpracujące, a także osoby związane
z  przeprowadzeniem  i  organizacją
zawodów nie ponoszą odpowiedzialności
względem  uczestników  za  szkody
osobowe,  rzeczowe  i  majątkowe,  które
wystąpią  przed,  w  trakcie  lub  po
zawodach.  Oświadczam,  że  startuję  na
własną  odpowiedzialność  i  ponoszę
odpowiedzialność  cywilną  i  prawną  za
wszystkie  szkody,  które  wyrządzę.
Zrzekam  się  prawa  dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora
lub  jego  zleceniobiorców  w  razie
wypadku  lub  szkody  związanej  z
zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że

w  razie  wypadku  nie  mogę  wnosić
żadnych  roszczeń  w  stosunku  do
organizatora.  Przyjmuję  do  wiadomości,
że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych  oraz  warunków
regulaminu.  Zgadzam  się  z  warunkami
uczestnictwa  i  zgłaszam  swoje
uczestnictwo  w  ww.  zawodach.
Zdjęcia,nagrania filmowe oraz wywiady z
moją  osobą,  a  także  wyniki  z  moimi
danymi  osobowymi  mogą  być
wykorzystane  przez  prasę,  radio  i
telewizję.  Zapewniam,  że  zapoznałem
się  z  wszystkimi  warunkami  regulaminu
zawodów i moje zgłoszenie jest zgodne z
prawdą.  Wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatorów zawodów zgodnie z
ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o
ochronie danych osobowych (Dz.  U. Nr
133,  poz.883)  do  celów  związanych  z
organizacją  i  przeprowadzeniem
zawodów.”
Każdy  uczestnik  startuje  na  własną
odpowiedzialność.  Zalecamy
zawodnikom  wykupienie  indywidualnej
polisy ubezpieczeniowej.
5. Program pikniku
godz.  11.30  –  13.30  przyjmowanie
zgłoszeń na miejscu startu
godz. 13.30 – start dzieci do lat 6
godz. 14.00 – start dzieci 6-12 lat
godz. 14.30 – start główny
godz. 16.00 - rozdanie nagród i dekoracja
Jest to program o charakterze ramowym i
możliwe są jego modyfikacje.
6. Sposób przeprowadzenia
Start  wyścigu  odbędzie  się  ze  startu
wspólnego.  Przebieg  trasy  będzie
oznakowany.  Należy  zachować
szczególną  ostrożność  w  miejscach
oznaczonych  znakami  ostrzegawczymi  i
stosować  się  do  poleceń  Organizatora,
służb  porządkowych  i wolontariuszy.  Na
trasie  będą  zlokalizowane  punkty
kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego
będzie karane dyskwalifikacją.
7. Zasady FairPlay
Wolniejszy  zawodnik  powinien  ustąpić
szybszemu  na  trasie  (wąskich
ścieżkach),  zawodnik  wyprzedzający
powinien  zasygnalizować  swój  zamiar
komunikatem  „Prawa  Wolna”,  „Lewa
Wolna”,  po  której  zamierza  dokonać
manewru wyprzedzania. Naprawa roweru
powinna być przeprowadzona w obrębie
widoczności  szlaku.  Podczas  sprintu
finiszowego  zawodnik  musi  utrzymywać
się na swoim torze jazdy.
8. Świadczenia dla zawodników.
W  ramach  PIKNIKU  ROWEROWEGO
każdy  zarejestrowany  uczestnik
otrzymuje:

• przejazd oznakowaną trasą,
• numer startowy,
• zabezpieczenie medyczne,
• prawo do korzystania z bufetu w

trakcie pikniku,
9.  Dystanse,  klasyfikacje  i  kategorie
wiekowe
Obowiązują następujące kategorie:

• Dystans  130  m,  wymagany
rodzic lub opiekun:
Kategoria do 6 lat

• Dystans 550 m
Kategorie 7 - 8 lat
Kategoria 9 - 12 lat

• Dystans 7 km
Kategoria 13 – 15 lat
Kategoria 16 – 18 lat
Kategoria OPEN

We wszystkich kategoriach na wszystkich
dystansach  będzie  prowadzona
oddzielna  klasyfikacja  ze  względu  na
płeć.
10. Kary
W  przypadku  naruszenia  Regulaminu
Organizator  może zasądzić  następujące
kary:

• upomnienie
• kara  czasowa  (doliczana  do

czasu zawodnika).
• dyskwalifikacja.

Kwestie  sporne,  nieprzewidziane  w
regulaminie  oraz  kwestie  interpretacji
regulaminu rozstrzyga Organizator.
11. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za  wypadki  losowe  zaistniałe  podczas
dojazdu  uczestników  na  zawody  i
powrotu  z  nich.  Uczestnik  przyjmuje do
wiadomości  ze  należy  przestrzegać
zarządzeń  służb  porządkowych  oraz
warunków regulaminu.  Brak  znajomości
regulaminu  nie  będzie  uznawany  jako
okoliczność  łagodząca.  Każdy uczestnik
bierze  udział  w  zawodach  na  własną
odpowiedzialność.  Każdy  uczestnik  ma
obowiązek zamontować numery startowe
z  przodu  roweru  na  kierownicy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów oraz pikniku.
Osoba,  która  zrezygnuje  z  jazdy  przed
dojechaniem  do  mety zobowiązana  jest
do  poinformowania  organizatora  o
przyczynie  rezygnacji  oraz  numerze
startowym.  Telefon  kontaktowy
organizatora  podany  jest  na  każdym
numerze  startowym  O  wszystkich
kwestiach  nieuregulowanych  w
regulaminie  oraz  o  jego  interpretacji  w
trakcie zawodów decyduje Organizator.


