Regulamin 2022r.
MTB Jelenia GÓRA Sołtysia
Organizator:
Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej
Zapisy: email: datasport.pl
pytania tel: 601883629
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6835

1. CEL ZAWODÓW
- Popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego, turystyki
rowerowej w regionie Jeleniogórskim.
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego
wypoczynku i rekreacji.
- Promocja Jeleniej Góry i Dolnego Śląska
- Promocja Góry Sołtysiej oraz wieży widokowej
- Promocja Zespołu Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy
Szkolnej
- Wyłonienie najlepszych kolarzy MTB w kategorii OPEN
kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.
2. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW
– Nazwa: MTB Jelenia GÓRA Sołtysia
– Termin: zawody: 12.06.2022
Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej

- UL. LEŚNA 5, 58-560 JELENIA GÓRA - CIEPLICE
- Kontakt: TEL: 601-883-629
- email: norbert.potkanski@op.pl

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISY
3.1. Zawody przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, oraz uczestników
dorosłych , wyścig ma charakter otwarty.
Limit zawodników 150 !!!
3.2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w
przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność
rodziców lub prawnych opiekunów).
3.3. Udział zawodnika w imprezie jest równoznaczny z
koniecznością uiszczenia opłaty startowej (wstęp na imprezę).
3.4. Każdy uczestnik MTB Jelenia GÓRA SOŁTYSIA jest
zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym i na technicznie
sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach
wspomaganych elektrycznie).
3.5. wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro
zawodów, przy pobraniu numeru startowego)
3.6 osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
Do wydruku: Wzór oświadczenia jest załącznikiem do
niniejszego regulaminu
Do wydruku: OŚWIADCZENIA ZAMIESZCZONE NA KOŃCU
REGULAMINU

4. ZAPISY I OPŁATA STARTOWA
4.1. Rejestracja uczestnika
4.2. Rejestracji uczestnika do zawodów „ MTB Jelenia GÓRA
Sołtysia”
Należy dokonać przez stronę: datasport.pl

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6835
NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO
ZAWODY.
PO TYM TERMINIE ZAPISY ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE !!!!!!!!!
4.3. Opłatę za zawody
Opłaty należy dokonać w dniu startu w biurze zawodów
( prosze posiadać wylicząną kwotę!!!!!!)
Dzieci i młodzież szkolna 20zł
Dorośli 50zł
Osoby nie zapisane w terminie (do czwartku09.06.2022)
opłata za start 50 zł dziecko
100zł dorosły
Oraz brak medalu za start.
4.4. W dniu rozgrywania wyścigu dostępne będzie Biuro Zawodów,
które umożliwi odbiór numerów startowych oraz wypełnienia
oświadczenia OC

5. Odwołanie imprezy
W przypadku odwołania wyścigu z przyczyn niezależnych
od organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające
przeprowadzenie wyścigu, kataklizmy, itp.) zawody
zostaną zorganizowana w innym terminie.
6. Opłata wpisowa:
-Dzieci i młodzież szkół podstawowych i
ponadpodstawowych: 20zł
-Dorośli uczestnicy 50zł
Osoby które nie zapiszą się w terminie (do czwartku 09.06.2022)
opłata za start 50 zł dziecko
100zł dorosły
Oraz brak medalu za start.

Opłata będzie przekazana na konto Komitetu
Rodzicielskiego przy ZSPUiBS i na organizację następnych
zawodów.

7.PROGRAM ZAWODÓW - może ulec nieznacznym zmianą,
przyśpieszeniu lub opóźnieniu startów oraz dekoracji.
W miarę możliwości dekoracje przedszkolaków i szkoły podstawowej
odbywać się będą po wyścigu.
- 08:30 - 10.30 – odbiór numerów w biurze zawodów
- 10.30 start skrzaty i krasnale (2-3 i 4-6 lat) boisko szkolne.
- 10.00 start kategorii P1K i P1M - (7-8 lat)
- 10.00 start kategorii P2K i P2M - (9-10 lat)
- 10.00 start kategorii P3K i P3M - (11-12lat)
- 10.00 start kategorii P4K i P4M - (13-14lat)
- 11.30 start kategorii K0-K1 i M0-M1 - (15-16lat, 17-18lat)
- 11.30 start kategorii K2,K3,K4,K5 i M2,M3,M4,M5
ok.13:30-14.30 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród
15.30 – Zakończenie imprezy
Długość wyścigów może ulec zmianie:

8. Kategorie wiekowe:
kobiety:
- skrzaty: rocznik 2018-2020 (2-4 lat) - boisko szkolne
- krasnale: rocznik 2016-2017 (5-6 lat) - boisko szkolne

- P1K

rocznik 2014-2015 (7-8 lat)

- 2 okrążenie

- P2K
- P3K
- P4K

rocznik 2012-2013 (9-10 lat) - 2 okrążenia
rocznik 2010-2011 (11-12 lat) - 3 okrążenia
rocznik 2008-2009 (13-14 lat) - 3 okrążenia

- kat K0: . rocznik 2006-2007 (15-16 lat) - 2 okrążenia
- kat. K1: rocznik 2004-2005 (17-18 lat) - 2 okrążenia
rocznik 1993-2003 (19-29 lat)
rocznik 1983-1992 (30-39 lat)
rocznik 1973-1982 (40-49 lat)
rocznik 1963-1972 (50-59 lat)
rocznik 1962 i starsze

- 2 okrążenia
- 2 okrążenia
- 2 okrążenia
- 2 okrążenia
- 2 okrążenia

- P1M
- P2M
- P3M
- P4M

rocznik 2014-2015 (7-8 lat)
rocznik 2012-2013 (9-10 lat)
rocznik 2010-2011 (11-12 lat)
rocznik 2008-2009 (13-14 lat)

- 2 okrążenie
- 2 okrążenia
- 3 okrążenia
- 3 okrążenia

- kat M0:
- kat. M1:

rocznik 2006-2007 (15-16 lat) - 3 okrążenia
rocznik 2004-2005 (17-18 lat) - 3 okrążenia

- kat. M2:
- kat. M3:
- kat. M4:
- kat. M5:
- kat. M6:

rocznik 1993-2003 (19-29 lat)
rocznik 1983-1992 (30-39 lat)
rocznik 1973-1982 (40-49 lat)
rocznik 1963-1972 (50-59 lat)
rocznik 1962 i starsi ( 60+)

- kat. K2:
- kat. K3:
- kat. K4:
- kat. K5:
- kat. M6:
mężczyźni:

- 3-4 okrążenia
- 3-4 okrążenia
- 3-4 okrążenia
- 3-4 okrążenia
- 3 okrążenia

7. INFORMACJA O TRASIE:
Wyścig będzie rozgrywana na okrążeniach o długości ok. 2 km,
4km, 8km.
Trudność wytrzymałościowa w skali od 1 do 6 -(4-5)
Trudność techniczna w skali od 1 do 6 – (3)

8. NAGRODY:
Medale okolicznościowe.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
a) Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi na drzewach, oraz
taśmami.
b) Zawodnik zobowiązuje są do przestrzegania regulaminu oraz do
zachowania podstawowych zasad kultury.
c) Uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność
mając na uwadze możliwość napotkania ruchu turystycznego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
wypadki, kradzieże i zagubione mienie uczestników na trasie oraz
podczas całych zawodów.
d) Trasa wyścigu będzie miała charakter górski. Na trasie maratonów
mogą więc występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy !!!!!!
e) Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. W
razie bardzo niekorzystnych warunków pogodowych lub innych
zdarzeń losowych trasa wyścigu może ulec zmianie.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
zaginione w trakcie trwania zawodów.
g) Uczestnicy zobowiązani się do wykonywania w trakcie imprezy
poleceń organizatora, policji i innych służb.
h) Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokonania
wyznaczonej trasy.
m) Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w wyścigu w trakcie jego
trwania powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej
będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem
poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
i) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków
regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza
zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

j) Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie
nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami
bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie
dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i
na trasie zawodów.
k) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883) ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły
być wykorzystane przez wszystkie media oraz w celach
marketingowych Organizatora i sponsorów wydarzenia.
k) Startujący na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym będą poza
klasyfikacją wyścigu.
9. Informacje końcowe.
– Uczestnik zgłaszając się do zawodów przez pocztę meilową
lub przez formularz zgłoszeniowy oświadcza, że:
-Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z
jego osobą (wizerunek), a także
wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane
przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO).
● Zapoznał się i akceptuję regulamin wyścigu: MTB Jelenia
GÓRA SOŁTYSIA.
● Zgadza się z zasadami przetwarzania podanych danych
osobowych.
● Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z
tym ryzyko, przyjmując do wiadomości,
że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

● Zgłoszenie uczestnika przez pocztę meilową lub
przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w
wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił stopień ryzyka i
charakter trasy, który wiąże się z uczestnictwem w
wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
● Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że
podanie danych niezgodnych z prawdą
może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w
przepisach prawa
● Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia
umowy pomiędzy organizatorem a
uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych (RODO).
10. ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19
1. Jestem świadoma/y , że podczas trwania wyścigu obowiązują mnie
zalecenia GIS i WHO wraz z
kolejnymi aktualizacjami.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami bezpieczeństwa
wyznaczonymi przez organizatora podczas wyścigu
3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod
tym samym adresem) objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
4. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża
na kwarantannę wszystkich
uczestników wydarzenia oraz organizatorów.
4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z
uczestnictwem w wydarzeniu jest po
mojej stronie.
5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka,
duszności, katar, kaszel, nie miało ono
styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały
kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu
danych osobowych w przypadku

zarażenia COVID-19.

Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach rowerowych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
Imię i Nazwisko dziecka …………………………………………………
Data urodzenia dziecka –………………………………………………
Adres zamieszkania dziecka tel. kontaktowy…………………………………………......................................................
................................................................................
w wyścigu rowerowym MTB Jelenia GÓRA Sołtysia 2022
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma
przeciwwskazań do udziału w zawodach rowerowych.
……………….………………………………......................................
miejscowość, data czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

MTB Jelenia GÓRA SOŁTYSIA 2022
Imię i Nazwisko:...................................................................................

Miejscowość:........................................................................................
Numer telefonu.....................................................................................
Data urodzenia....................................................................................
Klub.......................................................................................................
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych
organizowanych przez ZSPUiBS w sezonie 2021, pod nazwą MTB Jelenia GÓRA SOŁTYSIA.
Jednocześnie oświadczam, że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Oświadczam
że zapoznałem/am się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.
Zgodnia z art. 6 ust. 1lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w oświadczeniu oraz wizerunku ( zdjęcia wykonane podczas zawodów) w celu organizacji i
uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki z zawodów wraz z danymi osobowymi będą
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej, Facebooku, prasie i informatorach
branżowych.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w tym wizerunku (zdjęcia) innym podmiotą, tj
ZSPUiBS z siedzibą na ul. Lesnej 5, 58-570 Jelenia Góra oraz Panu Norbertowi Potkańskiemu
właścicielowi strony internetowej MTB Jelenia Góra Sołtysia w celu organizacji zawodów i ogłoszenia
wyników i zdjęć na tej stronie, "MTB Jelenia Góra Sołtysia"
Zgodnie z art. 13 ogólnego zorporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZSPUiBS
2) Kontakt z osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych - norbert.potkanski@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej i promocji
imprezy sportowej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będa w czasie określonym przepisami prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podania danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmowa uczestnictwa w imprezie sportowej.
Jelenia Góra , data ......................................
Podpis zawodnika........................................................................................

