
DUATHLON XTB  LESZNOWOLA 
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Regulamin 
I. ORGANIZATOR 
1. Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.  
2. Wykonawcą jest firma Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp. J. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa. 
 
II.CEL 
1. Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
2. Upowszechnianie biegania, kolarstwa oraz duathlonu jako formy ruchu. 
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lesznowola. 
4. Promocja Lesznowoli i okolic. 
 
III.TERMIN I MIEJSCE 
1. Zawody odbędą się 13 listopada 2016 r. w Magdalence. 
2. Start zawodów - godz. 11.00. 
3. Start, Meta, Strefa zmian – Magdalenka, teren rekreacyjny (ul. Brzozowa). 
 
IV. DYSTANS I TRASY 
1. Zawody zostaną przeprowadzone w następującej formule: 

• ok. 2,5 km – bieg, 
• ok. 20 km – rower, 
• ok. 5 km – bieg. 

2. Trasa biegu - leśne ścieżki na pętlach o długości ok. 2,5 km. 
3. Trasa rowerowa - leśne dukty i ścieżki na 3 pętlach. 
4. Szczegółowy przebieg tras będzie dostępny w  Biurze zawodów w dniu imprezy. 
 
V. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Duathlon XTB to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa rozgrywana we 
wskazanym terminie i miejscu. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Datasport.pl lub – w 
przypadku wolnych miejsc – w Biurze zawodów. 

• Własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze 
zawodów. 

• Ukończenie minimum 18 lat w dniu zawodów.  
2. Limit uczestników w zawodach wynosi 100 osób.  Organizator zastrzega sobie prawo 
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 
3. Wszyscy zawodnicy startujący w Duathlonie XTB muszą zostać zweryfikowani w 
Biurze zawodów, które będzie się mieścić w namiocie na terenie  rekreacyjnym w 
Magdalence przy ul Brzozowej. Biuro będzie czynne w niedzielę, 13 listopada 2016r w 
godz. 9:00-10:45. 
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem 
potwierdzenia danych osobowych oraz wieku. 
5. Przewidywane jest przeprowadzenie rywalizacji w następujących kategoriach:       

◦  Open,  
◦  kategoria wiekowa Masters +40K, i +40M. 



6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 
7. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW w wysokości 5 tys. zł/osoba. 

 
V. PROGRAM IMPREZY 
9:00 – 10:45 – godziny otwarcia Biura zawodów. 
9:30 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian. 
10:45 - uroczyste otwarcie. 
11:00 – start rywalizacji. 
12:15 – spodziewany finisz pierwszego zawodnika. 
13:00 – dekoracja. 
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 
 
VI. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej datasport.pl. 
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od dnia 27 października 2016 do 9 listopada 
2016 r.   
3. W dniu 13 listopada rejestracja będzie możliwa tylko w Biurze zawodów i tylko jeśli 
przewidziany w regulaminie limit miejsc nie zostanie wyczerpany w trakcie rejestracji 
online.  
 
VII OPŁATA STARTOWA 
1. Opłata startowa za udział w zawodach  wynosi 50 złotych.  
2. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie 
dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.  
3. Opłatę można również uregulować przelewem tradycyjnym. 
Dane do przelewu: 
Sport Evolution Pawelec i Sp.j.,  
ul. Zimowa 31A/28,  
05-500 Nowa Iwiczna,  
46 1140 2017 0000 4102 1235 7283 z dopiskiem – Duathlon XTB – opłata startowa 
za …. (imię i nazwisko). 
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od 
momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie 
zostanie anulowane. 
5. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników jednym 
przelewem. W tym wypadku w tytule przelewu należy wpisać "Opłata grupowa" oraz 
imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu 
6. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 9 listopada 
2016 r., konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu 
wpłaty w formie wydruku. 
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz 
wniesionej opłaty na innego uczestnika/inny rok. 
8. Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e-
mail:faktury@sportevolution.pl.  
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje: 

• zestaw numerów startowych, 
• pamiątkową koszulkę, 
• wodę, 



• posiłek regeneracyjny,  
• medal. 

 
VIII. NAGRODY 
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody, otrzymają pamiątkowe medale. 
2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej oraz wiekowych kobiet i mężczyzn 
biegu głównego otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe. 
3. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. 
 
IX. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą 
zanieczyszczać trasy zawodów. 
2. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją.  
3. Używanie szklanych pojemników na trasie zawodów i w jej pobliżu jest zakazane. 
 
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych 
uczestników Duathlonu XTB  jest Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp. J., ul. Zimowa 
31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.  
2. Dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane będą w celach organizacji i 
przeprowadzenia rywalizacji, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i 
rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych 
lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w duathlonie. 
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. 
4. Dane osobowe uczestników Duathlonu XTB będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 .) 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Duathlonie XTB, 
obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z 
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie 
projekt. 
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte 
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 
będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji 
żadnym osobom trzecim.  
 
XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Duathlonem XTB należy składać na piśmie 
wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Sport Evolution, ul. Czapli 31a, 02-781 
Warszawa, z dopiskiem Duathlon XTB- Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty 
przeprowadzenia zawodów - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data 
stempla pocztowego). 



2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego 
paragrafu nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje dotyczące Duathlonu XTB Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 
dni od dnia ich otrzymania. 
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Duathlonu XTB będzie 
ostateczna. 
 
XII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I FAIR PLAY 
1. Każdy zawodnik musi posiadać sprawny rower oraz kask. 
2.  Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową, organizatora oraz 
ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy 
uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z 
uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca 
zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. 
3. Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji 
medycznej, zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Organizatora, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem 
powinien zadzwonić na ogólnopolski numer alarmowy 112. 
4. Zawodnik, która porusza się wolniej na trasie, powinien ustąpić zawodnikowi 
szybszemu. 
5. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub 
zbliża się do szosy lub skrzyżowania. 
6. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych. 
7. Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego. 
8. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku. 
9. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub 
biegu. 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników Duathlonu XTB obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Uczestnictwo w Duathlonie XTB , jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym 
także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie zawodów 
uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego na 
rowerze oraz z przodu koszulki podczas biegu i z tyłu koszulki podczas jazdy rowerem 
4. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z mapą przebiegu 
trasy. 
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
6. Organizator nie zapewnia szatni z natryskami. 
7. Organizator zapewnia depozyt. 
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 


