REGULAMIN ZAWODÓW
Downhill City Tour
07 września 2019 r. Ustroń
§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy zawodów Downhill City Tour w dniu 07.09.2019 r. w Ustroniu i
określa cel zawodów, zasady współzawodnictwa, zakres odpowiedzialności organizatora, prawa
i obowiązki zawodnika oraz ogólne informacje na temat przebiegu i organizacji zawodów.
2. Definicje:
a. Organizator - Fundacja „KULT” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, 54-206
Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536715; NIP
8943058796, REGON 360482282,
b. Zawodnik – zawodnikiem jest osoba uczestnicząca w imprezie Downhill City Tour, która
spełnia warunki ujęte w §2.
c. Zawody – wydarzenie w ramach cyklu Downhill City Tour, odbywające się w terminie i w
miejscu określonym w ust. 4.
d. Zjazd – jednorazowy przejazd zawodnika wyznaczoną trasą z przeszkodami i pomiarem czasu.
e. Trening – próbne zjazdy trasą, bez pomiaru czasu, przysługujące zawodnikom przed
właściwym Zjazdem.
f. Biuro Zawodów – biuro funkcjonujące w dniu odbywania się zawodów, zlokalizowane
na terenie imprezy. Biuro Zawodów czynne będzie w dniu zawodów w godzinach 8:0017:00. W Biurze Zawodów uczestnicy dokonują weryfikacji przed startem w godzinach 8:00 –
10:00.
3. Cele Downhill City Tour:
a) Promowanie sportów rowerowych, w szczególności downhillu.
b) Rozpowszechnienie miejskiej odmiany downhillu.
c) Propagowanie zdrowego trybu życia od najmłodszych lat.
d) Promowanie miast partnerskich jako regionów turystycznych przyjaznych sportom
rowerowym.
e) Kreowanie i popularyzacja postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione
aktywnością fizyczną.
f) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
4. Terminy i miejsca zawodów 07.09.2019 r. – Ustroń.
§2

Warunki uczestnictwa

Downhill City Tour to zawody ogólnodostępne, w których mogą wziąć udział zawodnicy
posiadający licencję Polskiego Związku Kolarstwa (zwanego dalej „PZKol”), a także amatorzy nie
posiadający licencji PZKol. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w
przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
2. Zawodnikiem może być osoba, która spełnia następujące warunki:
a) w dniu zawodów jest osobą pełnoletnią lub ukończyła 15 rok życia, jednakże musi posiadać
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach (załącznik
nr 4);
b) dokona rejestracji i uiści opłatę;
c) dokona weryfikacji w Biurze Zawodów;
d) posiada sprawny rower z dwoma działającymi hamulcami, kask pełny - integralny,
ochraniacze zabezpieczające kolana;
e) w trakcie trwania zawodów nie znajduje się pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających;
1.

3.

4.
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6.

f) posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do uczestnictwa w zawodach;
g) akceptuje niniejszy Regulamin w całości wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną
część;
h) wyraża zgodę na publikację materiałów audiowizualnych (w szczególności zdjęć i filmów)
zarejestrowanych podczas zawodów Downhill City Tour z własnym udziałem (wizerunkiem)
w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora;
i) wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
przez Organizatora zawodów.
Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie www.downhillcitytour.pl lub zarejestrować się na stronie http://www.race-timing.pl/,
nie później niż do 7 września 2019 r.
Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 250 osób. Rejestracji można dokonać w dniu
zawodów w Biurze Zawodów, przy czym Organizator nie gwarantuje miejsca uczestnictwa w
zawodach.
Wypełniając formularz należy podać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, klub,
miasto, kategorię oraz potwierdzić znajomość Regulaminu i zaakceptować klauzule znajdujące
się w załączniku nr 2.
Płatność:
Opłatę startową należy przelać na konto fundacji do dnia 7 września 2019 r. lub uiścić w dniu
zawodów w Biurze Zawodów. Opłata startowa zawiera zabezpieczenie medyczne,
pakiet
startowy, numer startowy, wstęp na trasę zawodów i wynosi:
 50 zł dla osób, które zapisały się przez internet i wpłaciły pieniądze na konto;
 60 zł dla osób, które zapisały się przez internet i wpłaciły pieniądze w dniu zawodów;
 70 zł dla osób, które nie zapisały się przez internet oraz wpłaciły pieniądze w dniu
zawodów.
Dane do przelewu:
94 1140 2004 0000 3702 7664 4850
Fundacja Kult
Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP: 894 305 87 96

W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko, a następnie przelać potwierdzenie przelewu na
adres mailowy lukasz@fundacjakult.pl.
7. Wniesiona przez uczestnika opłata nie podlega zwrotowi w wyniku rezygnacji, nieukończeniu
zjazdu przez zawodnika lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
§3

Zasady współzawodnictwa

1. Zawody odbywać się będą tylko w jednej kategorii:
2. Zawodnicy wykonują dwa mierzone zjazdy. Kolejność startów pierwszego zjazdu jest zgodna z
przypisanymi przez organizatora numerami startowymi.
3. Kolejność startów drugiego zjazdu uzależniona jest od uzyskanych przez zawodników czasów w
pierwszym zjeździe, z zachowaniem kolejności od najsłabszego do najlepszego czasu zjazdu.
4. Zawodnicy startują w półminutowych odstępach. Nie stawienie się na start grozi dyskwalifikacją.
5. Do klasyfikacji końcowej liczony jest najkrótszy czas zjazdu uzyskany przez zawodnika w dwóch
turach.
6. Kary – organizator może zastosować wobec zawodnika łamiącego Regulamin następujące kary:
a) upomnienie,
b) kara czasowa,

c) dyskwalifikacja,
d) inne kary zgodne z przepisami PZKol.
§4
1.
2.

Harmonogram zawodów

Harmonogram zawodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Ostateczny harmonogram zostanie opublikowany nie później niż dwa tygodnie przed
zawodami. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie z
przyczyn niezależnych od Organizatora.
§5

Prawa i obowiązki Zawodnika

1. Zawodnik ma prawo do:
a) Złożenia pisemnej reklamacji w terminie nie później niż 48 godzin od momentu
ogłoszenia przez Organizatora oficjalnych wyników.
b) Otrzymywania informacji od Organizatora odnośnie wszelkich zmian związanych z
zawodami.
2. Zawodnik ma obowiązek:
a) Dokonać weryfikacji w biurze zawodów nie później niż na godzinę przed startem zawodów,
b) Złożyć w biurze zawodów wypełnione zgłoszenie do zawodów (załącznik nr 3) oraz zgodę
rodzica na udział(załącznik nr 4), gdy nie ukończył 18 roku życia,
c) Posiadać w pełni sprawny rower przystosowany do zawodów,
d) Informować organizatora o niebezpieczeństwie na trasie zjazdu,
e) Podczas zjazdu być wyposażonym w kask typu „fullface” oraz ochraniacze chroniące kolana,
f) Pokryć wszelkie koszty związane ze szkodami spowodowanymi przez Zawodnika w mieniu
Organizatora, centrum handlowego, na terenie którego odbywają się Zawody lub innych
osób trzecich.
§6

Zobowiązania i odpowiedzialność organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do:
a)
zapewnienia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędnej opieki
medycznej na czas trwania zawodów,
b)
zabezpieczenia trasy poprzez tzw. porządkowych, o których mowa w §7, montaż
elementów zabezpieczających (taśmy, płotki, barierki itp.),
c)
organizator zobowiązuje się do odpowiedniego oznakowania Biura Zawodów i
poinformowania zawodników o miejscu, w którym zostanie ono zorganizowane nie później
niż tydzień przed rozpoczęciem zawodów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) poniesione straty lub zniszczenie mienia zawodnika w związku z uczestnictwem w
zawodach;
b) jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Zawodników doznany w trakcie zjazdu oraz w trakcie
treningów;
c) wszelkie zdarzenia mające miejsce w trakcie dojazdu na Zawody jak i w trakcie
powrotu z nich;
d) ewentualne kolizje, wypadki na trasie;
e) rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki i za rzeczy zaginione w trakcie trwania
Zawodów;
f) szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach;
g) odwołanie Zawodów, zmiana terminu lub miejsca Zawodów z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
3. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
4. Organizator zapewnia obecność służb bezpieczeństwa (ochrona, wolontariusze).

§7

Trasa i bezpieczeństwo

1. Trasa zjazdu zlokalizowana jest w centrum handlowym i wykorzystuje dostępną infrastrukturę.
Na trasie zostaną ustawione przeszkody, stanowiące nieodłączny element trasy zjazdu.
2. Trasa zjazdu jest zabezpieczona przez tzw. porządkowych sygnalizujących niebezpieczeństwa na
trasie. Porządkowi wyposażeni są w czerwone chorągiewki, którymi sygnalizują wypadki lub
niebezpieczne sytuacje. Zawodnik widzący podniesioną czerwoną chorągiew ma obowiązek
natychmiast zatrzymać się. Zatrzymani zawodnicy podczas zawodów spokojnie, lecz
bezzwłocznie muszą uda się na metę i zgłosi do sędziego mety. Jeżeli zatrzymanie następuje
podczas treningów, zawodnik po usunięciu zagrożenia może kontynuować przejazd.
3. Zabrania się zrywania taśm ostrzegawczych, przestawiania przeszkód, barierek I innych
elementów znajdujących się na trasie, chyba że zagraża to bezpieczeństwu zawodników. Należy
wtedy niezwłocznie poinformować porządkowych lub organizatora.
4. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane
z trasy przez obsługę techniczną.
§8

Widzowie

1. Zawody dla widzów są otwarte, a udział bezpłatny.
2. W trakcie trwania zawodów widzowie nie mogą zakłócać Zawodów i powinni nie znajdować się
pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
3. W przypadku dokonywania przez widza wybryków chuligańskich lub innego zachowania, które
zakłóca Zawody, Organizator może przy wykorzystaniu ochrony usunąć widza z terenu Zawodów.
4. Do widzów stosuje się odpowiednio §6 ust. 2 Regulaminu.
5. Wizerunek widza podlega ochronie. Widz może żądać od Organizatora usunięcia utworów
audiowizualnych (zdjęć lub filmów) zawierających jego wizerunek w przypadku, gdy narusza
przepisy o prawie autorskim i prawie pokrewnym, przy czym nie stanowi naruszenia praw widza
rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości Zawodów (art. 81 ust.
2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Takie rozpowszechnianie wizerunku
nie wymaga zezwolenia.
§9

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, zmiany terminu lub zmiany miejsca
odbywania się zwodów z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania
zawodów Organizator zwraca uczestnikom wniesione opłaty.
2. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
3. Brak znajomości regulaminu nie będzie traktowany jako wytłumaczenie.
4. Przekazanie i zmiana własnego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w danej edycji
Downhill City Tour.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i
wszelkich regulaminach i postanowieniach związanych z uczestnictwem w Downhill City Tour
z zastrzeżeniem, że Organizator musi powiadomić wszystkich zawodników o zmianie. W
przypadku braku zgody zawodnika na zmianę Regulaminu, nie może brać dalszego udziału w
Zawodach, lecz w takim przypadku Organizator zwraca uczestnikom wniesione opłaty.
6. Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e-mail: lukasz@fundacjakult.pl rozpatrywane
będą w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pisemnego zażalenia.

Załącznik nr 1
Harmonogram zawodów
7:00 - 10:00 - ostatnie zmiany na trasie
8:00 - 8:20 - odprawa przed zabezpieczeniem zawodów
8:00 - 20:00 - otwarcie biura zawodów
9:00 – 12:00 - rejestracja zawodników
10:00 – 13:00 - treningi dla zawodników
12:30 - publikacja listy startowej
13:00 - 14:30 – pierwsza seria zawodów
14:45 – publikacja wyników pierwszej serii
15:00 - 16:30 – druga seria zawodów
16:45 - 17:00 – whip contest
17:00 - 17:30 - dekoracja zwycięzców

Załącznik nr 2
Karta zgłoszeniowa i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

1.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się
prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z zawodami.

2.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim wizerunkiem, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą
być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio , telewizję i media społecznościowe. Swoim podpisem zapewniam, że
zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz
kompletnie.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 119/1 Z 4.05.2016 r., dalej „RODO”).

4.

Organizator informuje niniejszym, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „KULT” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65,
54-206 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000536715; NIP 8943058796, REGON 360482282 zwana dalej „Administratorem”; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji organizacji zawodów,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda);
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie
umowy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje i jest to niezbędne do
wykonania zadań ciążących na Administratorze;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają przekazaniu poza teren Rzeczypospolitej Polskiej.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu do zgłoszenia ewentualnych reklamacji.
Wyniki zawodów mogą być dostępne w internecie przez 2 lata od zakończenia zawodów.

Załącznik nr 3
Zgłoszenie udziału w zawodach
Imię
Nazwisko
Pesel
Kategoria
Miejscowość
E-mail
Telefon
Telefon do bliskiej
osoby
Team sportowy

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów wraz z wszystkimi jego załącznikami i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na:
1. publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów Downhill City Tour z moim udziałem
(wizerunkiem) w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora,
2. przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Organizatora zawodów zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 119/1 Z 4.05.2016 r.). Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr
2 do Regulaminu.
…………………………………………….
Data i miejsce

……………………………………………………………………….
Czytelny podpis zawodnika

Załącznik nr 4
Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.
………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………................
adres
……………………………………................
tel. kontaktowy rodzica/opiekuna
……………………………………................
PESEL dziecka
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zawodach Downhill City Tour w dniu …………………………………….. .................
(data organizacji zawodów)
w …………………………………………………………….........................
(nazwa miejscowości, gdzie odbywają się zawody)
Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach. Bierze udział w
zawodach Downhill City Tour na moją odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich
niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji
lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.
Oświadczam także, że:
 zapoznałem/am się z trasą zawodów i jestem świadom/a zagrożeń wynikających z zjeżdżania po niej;
 nie będę wnosił/a, z tytułu zdarzeń losowych mogących mieć miejsce podczas trwania zawodów
Downhill City Tour, żadnych roszczeń do Organizatora;
 zapoznałem/am się z regulaminem zawodów Downhill City Tour.
Wyrażam zgodę na:
1. publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów Downhill City Tour z udziałem
(wizerunkiem) podopiecznego w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora,
2. przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podopiecznego przez Organizatora
zawodów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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 119/1 Z
4.05.2016 r.). Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 2 do
Regulaminu.
………………………………
Data i miejsce

..……………………….………………….…………………..
Podpis rodzica/opiekuna

