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Regulamin Beskid Bike Festival 
23 września 2018 r. 

1. Cele Beskid Bike Festival  

 Popularyzacja kolarstwa w Beskidach. 

 Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu. 

 Promowanie regionalnych tras turystycznych. 

2. Organizator 

Centrum Kongresów i Rekreacji 

Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. 

43-370 Szczyrk , ul. Wrzosowa 28a 

NIP: 547 008 54 85 

 

3. Warunki uczestnictwa 

Rejestracja uczestnika może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze 

Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. 

Zgłoszenie przez Internet 

Zgłoszenia zawodników dokonują rodzice lub opiekunowie prawni poprzez stronę internetową 

www.race-timing.pl. 

Rejestracja aktywna do 22.09.2018 r. do godz. 18:00. 

Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Zgłoszenia internetowe zawodników do wyścigu  możliwe są do soboty 22 września do 

godz. 18:00. Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów. 

Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty 

startowej do soboty 22 września do godz. 18:00 

Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej gotówką w kasie działającej przy Biurze 

Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa). 

Zgłoszenie w Biurze Zawodów 

W dniu rozgrywania wyścigu na skrzyżowaniu ul. Klimczoka i ul. Wczasowej dostępne 

będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia. 

Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów od godz.8:30 do 

godz. 10.30. 
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Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu. 

Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są 

do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie 

w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką). 

4. Kategorie wiekowe 

Dystans FAMILY – chłopcy 

F-C0 – do 9 lat (roczniki do 2009) 
F-C1 – 10 – 11 lat (roczniki 2008 – 2007) 
F-C2 – 12 – 13 lat (roczniki 2006 – 2005) 
F-C3 – 14 – 15 lat (roczniki 2004 – 2003) 
Dystans FAMILY – dziewczęta: 

 
F-D0 – do 9 lat (roczniki do 2009) 
F-D1 – 10 – 11 lat (roczniki 2008 – 2007) 
F-D2 – 12 – 13 lat (roczniki 2006 – 2005) 
F-D3 – 14 – 15 lat (roczniki 2004 – 2003) 

 

5.Trasa 

Start: przy biurze zawodów na skrzyżowaniu ul. Klimczoka i ul. Wczasowej, 43-370 Szczyrk 

Godzina: 11:00 

 

Meta: CKiR Orle Gniazdo Szczyrk, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk  
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6.Opłaty 

a) Start rodzinny (osoba niepełnoletnia + opiekun): 

 30 zł – koszt uczestnictwa w  zawodach – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do 

22 września 2018 r. do godz. 18:00 (opłata zawiera start zawodnika oraz opiekuna); 

 50 zł – koszt uczestnictwa w  zawodach – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie 

gotówką w Biurze Zawodów (opłata zawiera start zawodnika oraz opiekuna).  

b) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. 

c) Płatności nie podlegają zwrotowi.  

d) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę. 

Faktury 

Faktury do opłat wystawiane są nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty. Chęć 

otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: info@race-timing.pl 

7. Uczestnictwo w zawodach 

7.1. Zasady ogólne 

a) Każdy uczestnik Beskid Bike Festival ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych 

przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podanych bezpośrednio 

przed startem wyścigu. 

Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

dziecka w wyścigu oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych. 

Ten fakt rodzic lub opiekun prawny potwierdzają złożonym podpisem na formularzu zgłoszeniowym 

Organizatora. 

Opiekun przyjmuje odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika, umiejętność jazdy na 

rowerze, przygotowanie fizyczne oraz sprawność techniczna sprzętu wykorzystywanego do 

udziału w paradzie rowerowej. 

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Zalecane jest ubezpieczenie się od NNW. 

Organizator nie ubezpiecza zawodników. 

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez 

siebie szkody. 

d) Zabrania się startowania w zawodach na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. 

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania 

opakowań po batonach, żelach i napojach . Nie wolno używać szklanych pojemników 

w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. 

mailto:info@race-timing.pl
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f) Każdy uczestnik Wyścigu rowerowego powinien stawić się na starcie z niżej wymienionym 

wyposażeniem:  

- sprawny technicznie rower, posiadający 2 sprawnie działające hamulce  

- sztywny kask kolarski zapinany pod brodą,  

- numer startowy, umieszczony na kierownicy (mocowanie na opaski zaciskowe).  

7.2. Rywalizacja 

a) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu 

przejazdu zawodników. 

b) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. 

c) Opiekunom zabrania się popychania lub pchania zawodników. Opiekun zobowiązany jest 

ustąpić na trasie innym zawodnikom, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony 

jazdy.  

d) Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi wycofanie się z zawodów (w trakcie 

ich trwania) – osobiście w punkcie pomiaru czasu przy mecie lub telefonicznie pod numerem: 

519 723 311 

7.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play 

a) Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb 

Organizatora. 

b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz 

ratowników.  

d) W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 535 068 300 

e) Każdy uczestnik zawodów i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze 

i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika. 

f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę 

możliwości najbliżej prawego brzegu trasy. 

g) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża 

się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas 

stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze. 

h) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda 

na wprost – równolegle do barierek ochronnych). 

i) Zawodnicy podczas zawodów nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się 

w sposób niesportowy. 
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7.4. Ruch drogowy 

a) Maraton będzie się odbywał przy ograniczonym ruchu drogowym.  

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą 

stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 

7.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników 

a) Start zawodnika w Beskid Bike Festival możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

b) Zasady przetwarzania danych osobowych dla rejestrujących się internetowo są podane na 

stronie internetowej. 

c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się 

w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody. 

d) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego 

oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów. Bez tego dokumentu 

zawodnik nie otrzyma numeru startowego 

 

 

 


