
REGULAMIN ZAWODÓW 

 
§ 1 

1. Regulamin dotyczy zawodów rowerowych pod nazwą „Zawody Kolarskie 

Mini MTB”, które odbędą się w dniu 25-05-2019 roku. Miejscem zawodów 

będzie  Publiczna Szkoła Podstawowa w Lgocie, ul. Południowa 138. 

 

§ 2 

Słowniczek pojęć 

 

1. Zawody – to zawody organizowane w dniu 25-05-2019 roku w miejscowości 

Lgota, pod nazwą „Zawody Kolarskie Mini MTB”, rozgrywane na zasadach 

wyścigu cross country. 

2. Uczestnik – pod tym pojęciem należy rozumieć każdą osobę, która spełnia 

wszystkie warunki określone w § 6 regulaminu. 

3. Weryfikacja uczestników – należy przez to rozumieć: odbiór zgody rodziców 

(prawnych opiekunów) na udział w zawodach osoby niepełnoletniej, okazanie 

dokumentu poświadczającego tożsamość uczestnika, sprawdzenie danych 

uczestnika niezbędnych do określenia kategorii wiekowej, a także 

sprawdzenie stanu technicznego roweru. 

4. Biuro zawodów – przez biuro zawodów rozumie się miejsce przeprowadzenia 

weryfikacji uczestników, które będzie mieścić się w szkole. 

5. Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) – przez zgodę rozumie się formularz 

wypełniony przez rodzica (prawnego opiekuna), zawarty w załączniku. 

 

§ 3 

Cel zawodów 

 

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego jako formy aktywnego wypoczynku. 

2. Wyłonienie najlepszych uczestników w zawodach kolarskich. 

3. Propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia. 

4. Działanie na rzecz integracji wspólnoty lokalnej. 

 

§ 4 

Organizatorzy 

  

1. Uczniowski Klub Sportowy Katolik Częstochowa. 

2. Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej,    

ul. Okólna 113, 42-218 Częstochowa, tel./fax (034) 322 24 05,  

tel. kom.501 490 718. 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie, Lgota ul. Południowa 138,  

42-100 Kłobuck, tel. (34) 318 31 33. 



  

§ 5 

Program imprezy 

  

 9.00-10.30 - weryfikacja zawodników. 

10.40-11.00 – wyścig w kategorii klas 1- 3 szkoły podstawowej. 

11.20-11.50 – wyścig w kategorii klas 4 - 6 szkoły podstawowej. 

12.10-12.50 – wyścig w kategorii klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

13:10-14.00 – wyścig w kategorii Open. 

§ 6 

Warunki uczestnictwa 

 

Uczestnikiem zawodów może zostać osoba, która spełni wszystkie poniższe 

warunki: 

1. Zgłosi chęć uczestnictwa w zawodach za pośrednictwem adresu email lub  

w biurze zawodów w dniu startu. Zgłoszenia mailowe należy wysyłać na adres: 

ukskatolikczestochowa@o2.pl. W tytule maila należy wpisać „ZAWODY 

KOLARSKIE”, natomiast w treści: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz kategorię 

wiekową  zawodnika. 

2. Przekaże organizatorowi zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na uczestnictwo  

w zawodach (dotyczy uczestników którzy nie ukończyli osiemnastego roku 

życia). 

3. Pomyślnie przejdzie weryfikację uczestników opisaną w §2 ust.3. 

  

§ 7 

Zawody 

  

1. Każdy uczestnik podczas trwania zawodów zobowiązany jest do poruszania się 

 po trasie wyścigu w kasku przeznaczonym do jazdy na rowerze. 

2. Podczas zawodów przeprowadzone zostaną cztery osobne wyścigi dla  

poszczególnych kategorii wiekowych, z odrębną klasyfikacją dziewcząt 

i chłopców: 

Wyścig 1: kategoria klasy 1-3 szkoły podstawowej, który potrwa ok. 10 minut; 

Wyścig 2: kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej, który potrwa ok. 20 minut; 

Wyścig 3: kategoria klasa 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum, 

             który potrwa ok. 30 minut; 

Wyścig 4: kategoria Open osoby powyżej 16 roku życia, który potrwa ok. 50 minut. 

3. Organizator przewiduje wspólny start wszystkich uczestników do 

poszczególnych wyścigów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia startu w sposób inny 

niż wskazany w § 7 pkt. 2 regulaminu. 

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz 

odnoszenia się do innych uczestników, sędziów, organizatorów, pracowników 

obsługi z należytym szacunkiem. 



6. Uczestnicy zobowiązani są szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu  

 zawodów. 

7. Osoby pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających nie zostaną 

 dopuszczone do zawodów. 

8. Na trasie podczas wyścigu mogą znajdować się tylko jego uczestnicy. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione  

 podczas trwania zawodów. 

10. Każdy uczestnik w ramach pakietu startowego otrzymuje numer startowy.  

11. Niezastosowanie się do któregokolwiek z postanowień regulaminu, grozi kara  

 określona w § 12 regulaminu. 

12. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie 

wizerunku zawodnika w publikacjach dotyczących zawodów. 

  

§ 8 

Zasady fair play 

  

1. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania podczas zawodów zasad fair play,  

a w szczególności: 

- wolniejszy uczestnik wyścigu powinien ustąpić miejsca szybszemu i nie 

blokować jego toru jazdy, 

- podczas finiszu uczestnicy powinni zachowywać swój tor jazdy, 

- naprawa roweru powinna odbywać się w miejscu nieutrudniającym innym 

uczestnikom przejazdu. 

  

§ 9 

Trasa zawodów 

  

1. Uczestnicy zawodów będą się ścigać na specjalnie wyznaczonej trasie. Pętla 

trasy będzie miała długość około 2 km i będzie prowadziła po nieutwardzonych 

drogach leśnych oraz polnych. Organizator przed rozpoczęciem każdego 

wyścigu będzie podawał ilość okrążeń do pokonania. 

 

§ 10 

Klasyfikacja zawodników podczas zawodów 

  

1.   Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie we wskazanych w regulaminie 

        kategoriach. 

2.   Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy 

        w najkrótszym czasie pokonają trasę zawodów. Miejsca kolejnych 

        uczestników również zostaną uzależnione od czasu przejazdu. 

3.   W poszczególnych kategoriach wyróżnia się podział na płeć. 

  

 

§ 11 



Nagrody 

  

1. Dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii przewidziane są wyróżnienia 

za zajęcie odpowiedniego miejsca. 

 

§ 12 

Kary 

 

1. Organizator przewiduje następujący katalog kar za naruszenie postanowień 

regulaminu: 

- kara czasowa – polega na dodaniu do uzyskanego czasu przejazdu, trzech 

  dodatkowych minut, 

- dyskwalifikacja – polega na przeniesieniu zawodnika na ostatnie miejsce. 

 

§ 13 RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „Katolik”  

    Częstochowa (ul. Okólna 113, 42-218 Częstochowa). 

2. Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych  

     prosimy kierować na adres ukskatolikczestochowa@o2.pl .  

3.  Dane są zbierane w celu sprawnej organizacji zawodów kolarskich MINI MTB  

     w Lgocie i przechowywane w czasie trwania imprezy. 

4.  Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje: Imię, nazwisko, płeć,  

     datę urodzenia a w przypadku zawodników niepełnoletnich nr telefonu opiekuna  

     prawnego. Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej oraz  

    drukowanej, mogą być również przetwarzane, udostępniane i publikowane przez  

     media oraz w serwisach społecznościowych. 

5.  Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak  

     niezbędne do uczestnictwa w zawodach MINI MTB w Lgocie.. 

6. Uczestnik zawodów MINI MTB w Lgocie ma możliwość dostępu do swoich danych  

   osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do  

   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

7. Uczestnik zawodów MINI MTB w Lgocie jest uprawniony do cofnięcia zgody  

    na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu 

    na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  

    przed jej cofnięciem. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ukskatolikczestochowa@o2.pl


Załączniki.   

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego 
 

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałam się z „Zawody Kolarskie Mini MTB” w 

Lgocie  2019 i akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe. 

Jednocześnie potwierdzam, że nie występują przeciwwskazania medyczne  

i ogólnoustrojowe zawodnika do wzięcia udziału w zawodach sportowych. 

 

 

 

(Miejscowość, data, czytelny podpis) ………………………..    

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach opisanych 

w § 13 RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy 

Katolik Częstochowa (ul. Okólna 113 42-218 Częstochowa). Wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie fotografii lub zapisu wideo, a także 

publikacji wyników z moim imieniem i nazwiskiem w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych oraz w formie drukowanej (w celu poinformowania o 

wynikach zawodów oraz promocji wydarzenia). Wyrażam zgodę na kontakt drogą 

elektroniczną (e-mail / telefon podane w trakcie rejestracji) w celach organizacyjnych 

oraz poinformowania o wynikach maratonu. 

 

 

 

(Miejscowość, data, czytelny podpis) ………………………..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) dziecka 

Ja niżej podpisany (a) …………………………………………………, oświadczam, że 

zapoznałem (am) się z regulaminem zawodów „Zawody Kolarskie Mini MTB”, które 

odbędą się w dniu 25-05-2019 w Lgocie i wyrażam zgodę na udział mojego 

syna/córki …………..…………………………………………………. w tych zawodach. 

Zaświadczam, że dziecko nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 

takich zawodach. 

Udzielam zgody organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka w celach związanych z organizacją zawodów,  zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i RODO. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 

883) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) -  art. 6, art. 9. 

                                                                                

                           

(Miejscowość, data, czytelny podpis) ………………………..    

 

podpis rodzica (prawnego opiekuna)……………………….. 

 

tel. rodzica/opiekuna …………………………………… 

 

  

 

 

 

  

  

https://www.poradyodo.pl/biznes/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.poradyodo.pl/biznes/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.poradyodo.pl/biznes/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6_u_0_p_0_l_0_i_0
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