REGULAMIN
Wyścigu Rowerowego
O Puchar Prezesa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2022
Bielsko-Biała 03.09.2022

ORGANIZATORZY
Wyścig rowerowy, organizowany jest przez:
- Kolarski Klub Sportowy BB Bielsko-Biała (ul. Zaruskiego 4/38 43-316 Bielsko-Biała)
- Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej
Osobą odpowiedzialną za organizację imprezy jest Robert Grajcarek, tel. 517 150 839
kks.bb.bielsko@gmail.com
CEL WYŚCIGU:
1. Promocja Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu
3. Zwiększenie sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży
4. Zapewnienie możliwości udziału w zawodach sportowych
TERMIN I MIEJSCE:
1. Biuro wyścigu w dniu 03.09.2022 r. w godz. od 8.00 do godz.13.00 w Bielsku-Białej
ul. Grondysa/Sosnkowskiego (łąka za osiedlem 4 Pory Roku)
2. Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 600 m).
3. Start pierwszej kategorii o godzinie 10.00
4. Przewidywany czas zakończenia zawodów i dekoracja zawodników godz. 13.00

UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:
Godziny startu dla poszczególnych kategorii - zgodnie z programem*:
Dziewczynki rocznik 2012 i młodsze

- 2 okrążenia start około godz. 10.00

Chłopcy rocznik 2012 i młodsi

- 2 okrążenia start około godz. 10.20

Dziewczynki rocznik 2011

- 2 okrążenia start około godz. 10.40

Chłopcy rocznik 2011

- 3 okrążenia start około godz. 11.00

Dziewczynki rocznik 2010

- 3 okrążenia start około godz. 11.20

Chłopcy rocznik 2010

- 4 okrążenia start około godz. 11.40

Dziewczynki rocznik 2009

- 3 okrążenia start około godz. 12.00

Chłopcy rocznik 2009

- 4 okrążenia start około godz. 12.20

13.00 Zakończenie zawodów.
* Organizator przewiduje możliwość łączenia kategorii wiekowych w zależności od
frekwencji, szczegóły zostaną podane w trakcie odprawy technicznej.

ZGLOSZENIA:
1. Zgłoszenia i zapisy zawodników odbywać się będą w Biurze Zawodów w dniu
zawodów w godzinach od 8.00 do 10.00.
2. Zawodnik zostanie zapisany do uczestnictwa w zawodach tylko w przypadku
dostarczenia do Biura Zawodów zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w
wyścigu zawierający oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym start w
zawodach oraz klauzulę RODO na potrzeby organizacji zawodów.
3. Nie przewiduje się pobierania opłaty startowej.
NAGRODY
1. Za I-sze miejsce w każdej kategorii puchar
2. Za II i III miejsce w każdej kategorii medale
3. W zależności od możliwości organizatorów drobne nagrody rzeczowe
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyścig odbędzie się w terenie poza ruchem samochodowym
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników a jedynie wyścig organizacyjnie
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
zawodników bądź inne osoby, które nie wynikają z winy organizatora
4. Organizator zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie
ujętych w regulaminie
5. Każdy z uczestników będzie dopuszczony do startu tylko w przypadku dostarczenia
do Biura Zawodów zgodę prawnych opiekunów na udział w wyścigu oraz klauzulę
RODO na potrzeby organizacji zawodów, oraz przedstawić podpisaną informację o
stanie zdrowia. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
6. Każdy uczestnik w trakcie zawodów musi posiadać zapięty kask sztywny.
7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator zastrzega
sobie możliwość odwołania zawodów lub przeniesienia ich na inny termin.

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych
oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku
Ja, niżej podpisana/y jako rodzic/opiekun prawny* ...............................................................................ur.
.................................... (imię, nazwisko i data ur. dziecka) oświadczam, że: Wyrażam zgodę1 na udział
mojego dziecka w Zawodach Rowerowych o Puchar Prezesa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2022, organizowanego przez Kolarski Klub Sportowy BB Bielsko-Biała, Karpacką Spółdzielnie
Mieszkaniową i Klub Osiedlowy Karpatek. Tym samym oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka
pozwala na udział w zawodach.
.................................................................................................
Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, umieszczanie zdjęć i filmów
zawierających wizerunek mojego dziecka (wraz z imieniem, nazwiskiem) w materiałach
informacyjnych oraz promocyjnych przygotowywanych i podejmowanych przez organizatorów
w ramach swojej działalności, poprzez upublicznianie danych i wizerunku mojego dziecka w mediach
elektronicznych (w szczególności na portalu Facebook), w prasie i telewizji podczas organizacji imprez
kulturalnych, zawodów sportowych, a także w broszurach, ulotkach, gazetkach i raportach i w akcjach
promujących. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z udziałem mojego dziecka nie naruszają
jego dóbr osobistych. Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz
nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Przyjmuję do wiadomości, że
wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie, a wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dyrektor CSTIR
informuje, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia
nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. Przyjmujemy zatem, że jeżeli przetwarzanie wizerunku
będzie mieściło się w ramach ww. artykułu – zgoda uwidocznionych na nich osób tj. rodzica/opiekuna
prawnego czy też innych osób nie jest konieczna.
.................................................................................................
Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
1wyrażenie

zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach
*odpowiednie skreślić

