REGULAMIN ZAWODÓW MTB PRZYSTAŃ – WYŚCIG O PUCHAR MISTRZA ŚWIATA
LECHA PIASECKIEGO LUBNIEWICE 2021
1. ORGANIZATORZY
Organizatorem zawodów jest Ośrodek Wypoczynkowy Przystań Lubniewice, działający w imieniu
Fundacji Przyjaciół Bruhla, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 66-400, ul Przędzalnicza 16, NIP: 5993075186.
2. CEL IMPREZY
- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- promocja regionalnych szlaków,
- umożliwienie współzawodnictwa.
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się 17 października 2021 na terenie Ośrodka Przystań Lubniewice, ul. Spacerowa 20,
69-210 Lubniewice. Trasa przebiegać będzie przez teren Powiatu Sulęcińskiego, głównie tereny leśne.
4. KATEGORIE ZAWODÓW
Uczestnicy startują w jednej kategorii - OPEN.
5. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
W zawodach mogą brać udział osoby, które do 14 października 2021 do godz. 0.00 dokonają rejestracji
elektronicznej na stronie: Maratończyk Pomiar Czasu (maratonczykpomiarczasu.pl) oraz uiszczą opłatę
startową, a w dniu zawodów wypełnią oświadczenia związane ze stanem zdrowia i znajomością
regulaminu zawodów.
Prawo startu w zawodach mają osoby od 16 roku życia, przy czym osoby niepełnoletnie muszą mieć
podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów i okazać ją w Biurze Zawodów.
6. OPŁATA STARTOWA
a) Zawodnik, który dokona rejestracji do dnia 14 października zobowiązany jest uiścić opłatę startową
w wysokości 50 zł. Po tym terminie dopisanie się do listy będzie możliwe tylko w dniu zawodów.
Opłata w tym dniu wynosi 70 zł i nie obejmuje pakietu startowego i medalu okolicznościowego.
b) Opłaty startowej dokonujemy na konto bankowe: ING Bank Śląski nr: 55 1050 1911 1000 0090
8091 5581. W tytule podajemy: MTB Przystań 2021 imię i nazwisko. W przypadku rejestracji w dniu
startu opłaty dokonuje się w Biurze Zawodów.
c) W ramach opłaty startowej uiszczonej do 14 października, zawodnik otrzymuje: pakiet startowy,
medal okolicznościowy, posiłek regeneracyjny, wodę, elektroniczny pomiar czasu, profesjonalnie
przygotowaną i oznakowaną trasę, możliwość wzięcia udziału w konkursie z losowaniem
atrakcyjnych nagród, zabezpieczenie medyczne.
d) Opłata jest bezzwrotna. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie dotarły na
zawody lub ich nie ukończyły.
7. HARMONOGRAM WYDARZENIA – 17.10.2021
a) 9.00-10.45 – rejestracja zawodników w Biurze Zawodów (Ośrodek Przystań Lubniewice).
b) 11.00 – start wyścigu.
c) 14.0-15.00 – planowane zakończenie, wręczenie nagród.
8. NAGRODY
a) Każdy z uczestników zapisanych do 14 października otrzyma pamiątkowy medal.
b) Laureaci I,II,III miejsca otrzymają nagrody pieniężne w kolejności: 600 zł, 400 zł, 200 zł, oraz
nagrody rzeczowe.
c) Pozostali zawodnicy będą brać udział w konkursie, w którym do wygrania będą upominki.

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
a) Zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów i GIS w sprawie zapobiegania zakażeniom
koronawirusem SARS-CoV-2 wyścig będzie dostosowany do aktualnych wytycznych i ograniczeń
związanych z zapobieganiem zakażeniom koronawirusem.
b) W związku z powyższym Organizator zastrzega możliwość podzielenia wyścigu na części
dostosowane do obowiązujących limitów ilościowych osób biorących udział w wydarzeniach
sportowych na otwartej przestrzeni.
c) W wyścigu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy: są zdrowi, nie mają przeciwskazań zdrowotnych
uniemożliwiających bezpieczny udział, w ciągu 14 dni nie zaobserwowali u siebie ani u osób w
swoim otoczeniu żadnych objawów koronawirusa, nie przebywają na kwarantannie.
d) Zawodnik oświadcza, że: na wypadek zakażenia koronawirusem podczas wyścigu nie będzie wnosił
żadnych roszczeń wobec organizatora. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego
będzie dążył do zachowania odpowiedniego dystansu. Wyraża zgodę na kontrolne sprawdzania
temperatury ciała z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuje do wiadomości, że nie ma
gwarancji, że udział w wyścigu nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem oraz,
że ma świadomość, że takie ryzyko istnieje. Przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na możliwość
niedopuszczenia do startu przez Organizatora w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek
objawy choroby. Podczas trwania wyścigu zgadza się na naruszenie reguły dystansu społecznego,
jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Przyjmuje do
wiadomości, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych informacji w
zakresie stanu swojego zdrowia lub zatajenie przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających
bezpieczny udział w wyścigu.
e) Każdy uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych
przeciwwskazań lekarskich do udziału w wyścigu (w przypadku zawodników niepełnoletnich
oświadczenie podpisuje rodzic).
f) Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia są
kompletne i zgodne z prawdą.
g) Każdy uczestnik startuje na własnym, sprawnym technicznie rowerze.
h) Wszystkich zawodników obowiązuje kask rowerowy.
i) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania
roweru podczas zawodów.
j) Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas wyścigu.
k) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu
odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób
trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy
uczestnika.
l) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników,
które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną
za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy.
m) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane
z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika,
odpowiedzialność ponosi uczestnik. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami
uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora.
n) Uczestnicy wyścigu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Startujący w
zawodach robią to na własną odpowiedzialność.
o) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione
podczas wyścigu.
p) Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających.
q) Zawodnik musi zachować szczególną ostrożność przy dojeżdżaniu do dróg publicznych oraz
podczas poruszania się po nich.

r) W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej ma obowiązek ustąpić miejsca zawodnikowi
osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
s) Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i powodowania sytuacji
niebezpiecznych, mogących doprowadzić do wypadku innych uczestników wyścigu lub osób
trzecich.
t) Za niebezpieczną jazdę grozi dyskwalifikacja.
u) Uczestnik przyjął do wiadomości, że udział w wyścigu związany jest z wysiłkiem fizycznym i
ryzykiem wypadku lub urazów.
v) Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
10. TRASA
a) Trasa wyścigu dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora, oficjalnym profilu na portalu
społecznościowym Facebook oraz na stronie przeznaczonej do zapisów.
b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.
c) Oficjalny objazd trasy odbędzie się dwa tygodnie i tydzień (3 i 10.10.2021) przed planowanym
wyścigiem.
d) Każdy zawodnik, który na trasie zauważy niepokojące zdarzenie, zobowiązany jest poinformować
Organizatora.
e) Zakazana jest jazda po trasie innej niż wyznaczona przez Organizatora.
f) Trasa wyścigu oznakowana jest strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, znakami
ostrzegawczymi oraz taśmą.
g) Zawodnicy muszą zachować podczas zawodów szczególną ostrożność.
h) Wszelkie problemy należy zgłosić do Dyrektora Wyścigu – Romualda Jakubowskiego.
i) Pytania organizacyjne: Aleksandra Górecka – 533 348 266.
11. ZASADY OGÓLNE
a) Zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu.
b) Uczestnicy, którzy będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do miejsca startu i mety.
Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w punkcie pomiaru czasu.
c) Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas wyścigu i wykorzystanie
wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych.
d) Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne
podanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i
ewentualnie przynależności klubowej.
e) Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z
tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
f) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr
101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
g) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych
Organizatora w czasie trwania zawodów.
h) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.
i) Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami
regulaminu.
j) Uczestnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej
trasie.
k) Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem 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/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/
(RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zapisu
i dołączonych do niego oświadczeniach jest Ośrodek Wypoczynkowy Przystań Lubniewice, działający

w imieniu Fundacji Przyjaciół Bruhla, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 66-400, ul Przędzalnicza 16, NIP:
599 307 51 86.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
wyścigu. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz
ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w wyścigu. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z
rezygnacją udziału.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które współpracują z Organizatorem przy
organizacji Wyścigu oraz podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi hostingu i IT, obsługi
technicznego pomiaru czasu. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Zawodów i po ich
zakończeniu.
13. PROTESTY
Protesty będą przyjmowane w Biurze Zawodów przez 30 minut od momentu wywieszenia wyników.
Decyzja o rozstrzygnięciu protestu należy do Dyrektora Wyścigu i jest ostateczna.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym regulaminem.
b) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane
do wiadomości najpóźniej w dniu wyścigu – podczas odprawy.
c) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania.
d) Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia
zawodnika z jego przestrzegania.
e) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w
regulaminie należy wyłącznie do Organizatora.
f) Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, ale Organizator zastrzega sobie prawo
do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych
uznawanych za działanie siły wyższej.

