
REGULAMIN 

XXVIII   Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy w Solcu - Zdroju 

1. CEL 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim 

 Wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji 

 Działanie prozdrowotne poprzez obcowanie z naturą; 

 

2. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej” 

 Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju; 

 Urząd Gminy w Solcu-Zdroju; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju; 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Wyścig kolarski przeprowadzony zostanie w dniu 1 września 2019 r. 

/niedziela/ od godziny 15.00  

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 udział w wyścigu jest bezpłatny 

 prawo startu mają zawodnicy, którzy: 

 * zaakceptowali regulamin wyścigu 

           * podpisali oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualne  

 obrażenia   mogące powstać w czasie wyścigu 

           * posiadające kask i sprawny rower 

           * osoby niepełnoletnie po wcześniejszej pisemnej zgodzie rodzica lub  

  opiekuna  złożonej na piśmie (oświadczenie) 

 udział w wyścigu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych niezbędnych do organizacji wyścigu oraz zgody na 

wykorzystanie wizerunku 

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 

 Wyścig kolarski odbywa się w XXIV   kategoriach wiekowych z częstotliwością 15, 

20 i 30 minutową. 

 Grupa I i  II jedzie  wg. wyznaczonej trasy na odcinku 100 z metą na ulicy 1-go Maja  

 Grupa  III, IV jedzie wg. wyznaczonej trasy na odcinku 200 metrów z metą na ulicy 

1-go Maja  

 Grupy V- VIII jadą wg. wyznaczonej trasy ulicami : 1 Maja, Krakowska , Polna, 

Kościuszki z metą na 1-go Maja  

 Grupy IX - XXIV jadą wg. wyznaczonej trasy ulicami : 1 Maja, Krakowska 

Kościuszki, z metą na 1-go Maja  



 

6. ZGŁOSZENIA 

 Zapisy startujących w  Gminnym Centrum Kultury (w godz. pracy) oraz w dniu 

wyścigu od godz. 13.45 z podziałem na:  kategorie: I - XII - do godz. 14.50 oraz 

kategorie XII- XXIV od godz. 15:00 do 16:00 przy stanowisku organizatora  

 

7. NAGRODY 

 W kategoriach I — VI za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego 

organizator zapewnia puchary; a dla pozostałych uczestników w tych 

kategoriach przewidziane są  pamiątkowe medale   

  W pozostałych kategoriach   przewidziane są wyłącznie puchary za zajęcie 

miejsc od pierwszego do trzeciego 

 Organizator zapewnia również puchar dla najmłodszego i najstarszego 

uczestnika wyścigu. 

 

8. SPRAWY  FINANSOWE 

 Koszty organizacyjne / obsada sędziowska i opieka medyczna, nagrody/ 

pokrywa organizator; 

 Koszty dojazdu – pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW ;  

 W trakcie trwania wyścigu ostateczne decyzje należą do sędziego; 

 Uczestnicy wyścigu biorą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, 

który pozwala im wziąć udział w wyścigu, jak również stan techniczny 

roweru; 

 Uczestników wyścigu obowiązują kaski sztywne; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub 

uszkodzone podczas trwania zawodów; 

 Warunkiem udziału w wyścigu jest podpisanie zgody na przetwarzanie 

danych  osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku; 

 Zachowanie uczestników przed, w czasie i po zakończeniu wyścigu: 

 Uczestnicy wyścigu gromadzą się w wyznaczonym przez organizatora 

sektorze, gdzie przygotowują się do startu; 

 Na ogłoszenie przez mikrofon prowadzącego i sędziego zawodów,  

grupa startujących zgłasza się na linii startu; 

 Prowadzący ogłasza przed startem zasady bezpiecznego uczestnictwa 

wyścigu: 

* nie popychanie się i nie zajeżdżanie na linii startu i na trasie wyścigu 

* wyścig wg. wyznaczonej trasy przez organizatora 

*  założenie kasków ochronnych na głowę 

 

 



10. PRAWA AUTORSKIE  

10.1 Organizator nabywa na własność prawa autorskie do publikacji wszelkich udzielanych 

przez zawodników wywiadów i zdjęć. 

10.2 Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na 

publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.  

10.3 Zawodnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw 

majątkowych do swojego wizerunku oraz wypowiedzi na wszelkich dostępnych eksploatacji  

w tym praw zależnych do wykorzystania i publikacji jego zdjęć oraz wywiadów w prasie, radiu, 

telewizji oraz innych nośnikach reklamy, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu 

 w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:  

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,  

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 

taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,  

c) wprowadzania do obrotu,  

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,  

e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),  

10.4 Przeniesienie praw i wyrażanie zgody o których mowa w ust.2 i 3 nie jest ograniczone ani 

czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów 

wszystkich innych państw.  

10.5 Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do procesu organizacji wyścigów (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 

poz. 922).”  

10.6 Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu oznacza 

rezygnację z udziału w wyścigu. 

 

 


