
Regulamin Bodnar Cup: Chrząstawa MTB 2019 

1. Cel imprezy 

Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Gminie Czernica. 

Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości. 

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce. 

Zakończenie sezonu kolarskiego 2019 z udziałem zawodnika UCI World Tour - Macieja Bodnara 

2. Termin i miejsce 

05-10-2019, 

CHRZĄSTAWA WIELKA gm. Czernica: ul. Wrocławska 153 

START godz. 11:00 

3. Organizator 

Maciej Bodnar, 

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy Ul: Wrocławska 36 

55-003 Chrząstawa Wielka 

4. Współpraca 

Gmina Czernica, Nadleśnictwo Oława, Nadleśnictwo Oleśnica. 

5. Warunki uczestnictwa 

Uczestnikem Bodnar Cup 2019, będzie osoba spełniająca następujące warunki: 

1. Dokona rejestracji na portalu www.datasport.pl 

2. Dokona opłaty startowej za pośrednictwem portalu www.datasport.pl lub w biurze zawodów w dniu imprezy. 

Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu posiadają: 

- osoby, które ukończyły 18 lat. 

- osoby w przedziale wieku 15-17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (do pobrania na stronie wydarzenia: 
Facebook lub email) 

- osoby w przedziale 12-14 lat tylko razem z rodzicem lub opiekunem - rodzic lub opiekun podpisuje oświadczenie w biurze 
zawodów w obecności organizatora. 

Powyższe obostrzenia nie obowiązują zorganizowanych grup, klubów sportowych itp. Opiekunowie tych osób, ponoszą pełną 
odpowiedzialność za powierzone im osoby małoletnie. 

Każdy uczestnik staruje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców, 
opiekunów prawnych lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 
(NW+OC), organizator nie ubezpiecza zawodników. Każdy uczestnik Bodnar Cup 2019 jest zobowiązany do jazdy w KASKU. 
Osoby bez kasku nie będą dopuszczone do zawodów. 

6. Opłaty 



- Osoby, które ukończyły 18 lat: Mężczyźni: 60 zł, Kobiety: 45 zł - Młodzież do 18 roku życia: 25 zł 

* Osoby, które dokonały wpłaty wpisowego, otrzymują pakiet startowy (numer startowy z chipem, koszulka, upominki 
sponsorskie itp.) Prosimy o zachowanie potwierdzenia opłaty startowej (płatność online). 

7. Trasa wyścigu 

Trasa wyścigu Bodnar Cup 2019 przebiega drogami leśnymi wokół Chrząstawy. Na trasie nie ma ciężkich podjazdów ani 
nieprzejezdnych odcinków. 

8. Ochrona środowiska naturalnego 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy 
wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

9. Kategorie wiekowe 

Kobiety: 

12-14 lat włącznie (wraz z opiekunem) 15-19 lat włącznie 

20-30 lat włącznie 

31-40 lat włącznie 

41-50 włącznie 

51 i starsze 

Mężczyźni : 

12-14 lat włącznie (wraz z opiekunem) 15-19 lat włącznie 

20-30 lat włącznie 

31-40 lat włącznie 

41-50 włączniet 

51 i starsi 

10. Klasyfikacja: 

Klasyfikacja prowadzona będzie w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć ( za wyjątkiem 
uczestników z przedziału wiekowego 12-14). Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie netto pokonają 
trasę oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 

* Organizator przewiduje dodatkowo klasyfikacje OPEN, w kategorii Kobiety/Mężczyźni, której zwycięzcami będą uczestnicy z 
najlepszym czasem netto. 

11. Nagrody 

W poszczególnych kategoriach wiekowych (za wyjątkiem 12-14 lat), nagradzanych będzie pierwszych trzech uczestników. 

12. Inne 

- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas wyścigu. 

- Organizator zapewnia miejsce parkingowe dla uczestników. 

- Organizator zapewnia oznakowanie trasy wyścigu. 



- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania zawodów oraz za bezpieczeństwo 
osób trenujących na trasie przed i po zawodach. - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie 
trwania zawodów. 

-Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zawodów. 

- Osoby startujące w wyścigu potwierdzają znajomość regulaminu. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) , informujemy, że administratorem 
Państwa danych będzie Towarzystwo Miłośników Chrząstawy – organizator imprezy. Zbierane podczas zapisu dane 
przetwarzane będą w celu podania wyników wyścigu oraz do informacji prasowych. Dane mogą być udostępnione firmie 
zajmującej się pomiarem czasu, sędziom oraz obsługującym imprezę fotografom w celu opisania zdjęć, a także w celu promocji 
imprezy. 

Podanie danych niezbędnych do powyższych celów danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i uczestnictwa w 
imprezie Bodnar Cup. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy związanej z udziałem w 
imprezie sportowej i nie dłuższy niż 5 lat. Uczestnik startując w zawodach oświadcza, że zaakceptował regulamin i wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych na powyższych warunkach. Wyraża również zgodę na wykorzystanie wizerunku 
utrwalonego na zdjęciach i filmach a także w wywiadach – w celu nieograniczonej terytorialnie promocji imprezy. Podstawą 
przetwarzania danych jest regulamin zawodów 

 

Dyrektor wyścigu, Szymon Konieczny 

Kontakt: tel. 530-758-005  

e-mail: wyscig@maciejbodnar.com 

 


