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REGULAMIN  

rywalizacji rowerowej „Tour de Sąd ”  

 

I. CEL ZAWODÓW 
 Popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerach, sportowego i zdrowego trybu życia wśród 

pracowników sądów powszechnych; 

 Umożliwienie współzawodnictwa poprzez zabawę i połączenie sportowej rywalizacji z 

rekreacją; 

 

II. ORGANIZATOR 

 SBC Swim Bike Challenge 

 

Osoba do kontaktu: 

Sebastian Paszek -  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu   

tel.: 506-620-717  e-mail: dostępny w kontaktach poczty służbowej sądów  

Paweł Powszek -  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu 

tel.: 608-895-008   e-mail: dostępny w kontaktach poczty służbowej sądów 

 

III. TERMIN I MIEJSCE RYWALIZACJI 
 Termin: od 1 września 2020 r, do 30 września 2020 r.; 

 Miejsce: każde miasto gdzie jest siedziba sądu i miejsce zamieszkania uczestnika niniejszej  

rywalizacji; 

 

IV. PROGRAM  
 start rywalizacji  - 1 września 2020 r.; 

 zakończenie rywalizacji - 30 września 2020 r.;  

 podsumowanie wyników - do 10 października 2020 r.; 

 

V. TRASY  
 Rywalizacja odbywają się na trasie miejsce zamieszkania - miejsce pracy / miejsce pracy - 

miejsce zamieszkania. Zgodnie z powyższym, przejazd rowerem z miejsca zamieszkania do 

miejsca pracy jest to jeden dystans, podobnie przejazd rowerem z miejsca pracy do miejsca 

zamieszkania to również jeden dystans. Dziennie uczestnik konkursu może wykonać 

maksymalnie dwa dystanse; 
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 Do dystansu nie zaliczają się przejazdy służbowe wykonywane w godzinach pracy oraz 

dystanse wykonywane w ramach treningu lub przejazdu rekreacyjnego uczestnika 

rywalizacji; 

 

VI. PODKATEGORIE 
 Indywidualna  - najlepszy uczestnik rywalizacji (największa ilość przejechanych kilometrów);   

 Drużynowa – najlepszy sąd (największa ilość przejechanych kilometrów przez pracowników 

danego sądu);   

 

VII. LIMITY CZASOWE 
 Do rywalizacji można przystąpić w każdym czasie jej trwania; 

 

VIII. WARUNIKI UCZESTNICTWA 
 W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie pracownicy sądów powszechnych; 

 Każda osoba startująca w rywalizacji robi to na własną odpowiedzialność;  

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

odpowiedzialności cywilnej; 

 Przystępując do rywalizacji uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na 

przejechanie deklarowanych przez siebie dystansów  oraz że zapoznał się z Regulaminem i 

akceptuje jego postanowienia; 

 Zabrania się startu pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź dopingujących; 

 Zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych ze słuchawkami w obu uszach!!!; 

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rywalizacji wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych; 

 Za ewentualne wypadki, nieprzewidziane zdarzenia i inne szkody zaistniałe na trasie 

rywalizacji  oraz za rzeczy pozostawione przez uczestnika bez opieki Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności; 

 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play, ruchu drogowego, posiadania 

roweru sprawnego technicznie (który napędzany jest wyłącznie siłą mięśni) oraz kasku 

rowerowego; 

 Każdy uczestnik rywalizacji jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku; 

 Brak akceptacji zapisu regulaminu wyklucza z udziału w rywalizacji; 
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IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
 Zgłoszenia dokonuje się poprzez aplikację mobilną „Datasporst GPS” wybierając rywalizację 

rowerową „Tour de Sąd ”, następnie Drużynę (sąd) w którym dany uczestnik jest 

zatrudniony oraz podając kod weryfikacyjny nadawany danej Drużynie przez Organizatora;    

 Kod weryfikacyjny Organizator udostępnia uczestnikowi: 

- na facebooku   dla członków profilu „pracowników sądów polskich - psp” zostanie 

zamieszczona lista kodów dla poszczególnych sądów  lub  

- drogą mailową u Organizatora ; 

 Zaleca się wyznaczenie Koordynatora dla danego sądu do kontaktu z Organizatorem (min. w 

celu rozpowszechniania rywalizacji i udostępniania kodu weryfikacyjnego pracownikom 

danego sądu)  i Producentem aplikacji „Datasport GPS”;   

 Start w rywalizacji jest bezpłatny; 

 

X. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 
 Zawody będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne; 

 Uczestnik rejestruje swoje wyniki za pomocą Aplikacji „Datasport GPS”; 

 Zarejestrowany uczestnik rywalizacji jest klasyfikowany zarówno w podkategorii 

Indywidualnej jak i Drużynowej;  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, 

dostępność zasięgu sieci oraz koszty związane z transferem danych, które pokrywa 

Uczestnik zgodnie z taryfą operatora. Zgłoszenia związane z nieprawidłowym 

importowaniem aktywności należy zgłaszać droga mailową do Datasport;   

 Na trasie rywalizacji należy zachować szczególną ostrożność; 

 Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu;  

 W spornych sprawach nieuregulowanych regulaminem decydować będzie Organizator 

zawodów; 

 

XI. Wyniki i Klasyfikacja  
 Rywalizacja polegać będzie na wyłonieniu zwycięzców w rywalizacji poszczególnych 

podkategorii:  

- Indywidualnej – uczestnika który w okresie trwania rywalizacji przejedzie największą ilość 

kilometrów;  

- Drużynowej – Sądu, którego zarejestrowani w rywalizacji pracownicy przejadą największą 

ilość kilometrów; 

 Klasyfikacja rywalizacji tworzona jest w kategorii OPEN; 
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 Oficjalne wyniki będą zamieszczone w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia rywalizacji 

na profilu facebooka Organizatora  https://www.facebook.com/SBCSwimBikeChallenge/; 

 

XII. Nagrody  
 Organizator przewiduje nagrody niespodzianki w podkategorii Indywidualnej;  

 
 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Zasady tworzenia profilu uczestnika w aplikacji mobilnej „Datasporst GPS” zostanie 

zamieszczona w osobnej instrukcji;    

 Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 

zmian; 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zdjęciach, filmach i 

materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy publikowanych w prasie, na stronach 

internetowych a także na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych; 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie 

niezbędnym do realizacji rywalizacji; 


