
Regulamin Imprezy 

Wyścig po zdrowie 

od Juniora do Seniora 

 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Organizacja wydarzenia sportowego – jazdy na rowerze.  

2. Promocja sportu i zdrowego trybu życia połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą. 

3. Zakończenie Roku Szkolonego i tym samym powitanie Wakacji na sportowo. 

II. ORGANIZATOR 

1. Miejski Ośrodek Sportu Zatoka 

2. Stowarzyszenie Sportowe Rim Tim Team 

III. MIEJSCE 

Teren Stadionu Miejskiego ul. Botaniczna 4, Braniewo  

IV TERMIN 

 18.07.2020 

godz. 17:00 

V. CHARAKTERYSTYKA WYŚCIGU 

1. W wyścigach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy umiejący poruszać się na rowerach 

biegowych bądź innych typach rowerów. 

2. Przed udziałem w wyścigu zawodnik bądź rodzic musi dokonać formalnego zgłoszenia udziału 

oraz podpisać oświadczenie (załączniki 1-3). 

3. W trakcie rozgrywania wyścigów rodzice nie mogą przebywać na torze przeznaczonym do 

wyścigu. 

4. Przydział do grupy wiekowej odbywa się na podstawie wieku zawodnika w dniu rozgrywania 

wyścigów. 

5. Rowerki muszą być odpowiednio dopasowane do danego zawodnika; ostateczną decyzję 

podejmuje kierownik wyścigów. 

6. Każdy zawodnik musi mieć kask zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. 

7. Nie dopuszcza się do udziału w wyścigu zawodników w klapkach lub sandałach (wymagane 

jest obuwie z zakrytymi palcami). 

8. Zaleca się, aby zawodnicy mieli na sobie odzież chroniącą przed ewentualnymi urazami, tj. 

długie spodnie, długie rękawy, ochraniacze na łokcie/kolana oraz rękawiczki rowerowe. 

9. Grupy wiekowe – dystans 

 2-latki (2018r) – rowerki biegowe – 400m (jedno okrążenie na stadionie) 

 3-latki (2017r)– rowerki biegowe – 400m (jedno okrążenie na stadionie) 

 4-latki (2016r) – rowerki biegowe/ rower – 600m ( 1 ½ okrążenia na stadionie) 



 5-latki (2015r)– rowerki biegowe/ rower – 600m ( 1 ½ okrążenia na stadionie) 

 6-latki (2014r) – rower – 800m (2 okrążenia na stadionie 

 7-latki (2013r) – rower – 1000m (2 ½ okrążenia na stadionie) 

 8-latki (2012r) – rower – 1200m (3 okrążenia na stadionie) 

 9-latki (2011r) – rower – 1600m (4 okrążenia na stadionie) 

 10 latki (2010r)– rower – 2000m (2 duże okrążenia) 

 11-latki (2009r) – rower – 2000m (2 duże okrążenia) 

 12-latki (2008r)– rower – 3000m (3 duże okrążenia) 

 13-14-latki (2007/2006r)– rower – 3000m (3 duże okrążenia) 

 15-latki/OPEN (2005/1920)– rower- 5000m (5 dużych okrążeni) 

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania grup wiekowych lub zorganizowania 

dodatkowej grupy wiekowej. 

11. W przypadku organizowania wyścigów dla dzieci o specjalnych potrzebach należy utworzyć 

co najmniej dwie grupy zawodników w zależności od rejestracji, liczby wyścigów i/lub 

poziomu umiejętności. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 55 230 44 66 wew. 17 do godz. 12:00 dnia 18.07.2020 

lub 30min przed rozpoczęciem imprezy w razie wolnych miejsc. 

2. Limit uczestników 60 osób. 

3. Impreza jest BEZPŁATNA każdy uczestnik otrzymuje Dyplom uczestnictwa. 

 

       VII BEZPIECZEŃSTWO 

1. Każdy z uczestników ze względu na charakter imprezy musi liczyć się z ewentualnymi 

zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem trasy. 

2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, 

niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy pozostaje po stronie zawodników i ich 

opiekunów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za 

wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki. 

4. Wszyscy uczestnicy startujący w wyścigu i ich opiekunowie, oświadczają iż startują na swoją 

odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania 

tego typu wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia przed startem 

wyścigu. 

5. Mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2, liczba osób 

biorących udział w wydarzeniu jest ograniczona. 

6. Zobowiązuje się każdego uczestnika do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony 

osobistej: maseczki oraz rękawiczki. 

7. Zobowiązuje się każdego uczestnika do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 

2 metry odległości od innych osób. 

8. Zobowiązuje się każdego uczestnika do częstej dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji rąk będą 

znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego, punktach sanitarnych. 

 

 



Wyścig po zdrowie 

od Juniora do Seniora 

Braniewo 18.07.2020 

 

Załącznik nr 1  do regulaminu Wyścig po zdrowie od Juniora do Seniora       

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      Braniewo, ……………………… 

 

 

 ………………………………………...................................................... 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Oświadczenie o zdolności do udziału w wyściku 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanych zawodach o 

nazwie  oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w 

zawodach.                                                                                                                   

Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je akceptuję. W zawodach biorę 

udział na własną odpowiedzialność. 

 

 

.............................................. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyścig po Zdrowie 

od Juniora do Seniora 

Braniewo 18.07.2020 

 

Załącznik nr 2  do regulaminu Wyścig po Zdrowie od Juniora do Seniora       

 

                                                                                                                        Braniewo, ……………………… 

 

 

………………………………….................................................... 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Oświadczenie o Zdolności do udziału w Wyścigu Małoletniego/-j 

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego/-j 

 

..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanych zawodach o nazwie Wyścig 

po Zdrowie od Juniora do Seniora oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do 

uczestnictwa dziecka w wyścigu.    

Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na 

jego czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność. 

 

…………………………………………………………………….…              …………………………..……………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                            Data i podpis 

 

 

 

 



Wyścig po Zdrowie 

od Juniora do Seniora 

Braniewo 18.07.2020 

 

Załącznik nr 3  do regulaminu Wyścig po Zdrowie od Juniora do Seniora       

 

 

Oświadczenie 

O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem               

w Wyścigu po Zdrowie od Juniora do Seniora      przeprowadzonym w dniu 26.06.2020 r.                            

i organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu Zatoka. 

 

 ……………………………………………………………………… 

Czytelnie imię i nazwisko 

 

Wybrane odpowiedzi Tak lub Nie proszę zaznaczyć znakiem X 

Tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
podanych w formularzu zgłoszeniowym w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w 
Wyścigu po Zdrowie od Juniora do Seniora organizowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu Zatoka. Brak zgody na przetwarzanie tych danych osobowych będzie 
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w organizowanych zawodach. 

Nie 

Tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie: 

imię, nazwisko, informacje o wynikach w zawodach oraz wizerunek, w celach 
informacyjnych lub/i promocji Miejski Ośrodek Sportu Zatoka poprzez 

zamieszczenie na tablicach informacyjnych, stronie internetowej oraz innych 
powszechnie stosowanych przez Miejski ośrodek Sportu Zatoka formach promocji. 

 

Nie 
 

 

 

 

…………………………..………………………. 

Data i podpis 

 

 


