
Regulamin Wyścigu Rowerowego MTB o Puchar Wójta Gminy Świerklany
na rzecz Stowarzyszenia Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej „Uśmiech”

1. Organizator wyścigu rowerowego MTB: Stefan Bluszcz - tel. 797 231 806 
oraz Stowarzyszenie Osób Sprawnych i Sprawnych inaczej „UŚMIECH”.

2. Współorganizatorzy: Urząd Gminy Świerklany oraz Gminny Ośrodek Kultury i 
Rekreacji w Świerklanach.

3. Patronat Honorowy: Wójt Gminy Świerklany. 
4. Termin: 3 czerwca 2018 r. w godz. 11.00-12.30 (wyścig odbędzie się niezależnie

od warunków pogodowych).
5. Miejsce startu: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy 

ul. Strażackiej 1. Meta: docelowo w tym samym miejscu. 
6. Biuro zawodów - czynne w dniu 3.06.2018 r. w godz. 9:00–10:30, odprawa 

techniczna zawodników: godz. 10.45.
7. W ramach ww. imprezy sportowej odbędzie się wyścig główny (dystans: 15 km) dla 

zawodników, którzy ukończyli 16. rok życia i starszych (liczone rocznikowo), 
w podziale na płeć i na kategorie wiekowe: 

                        Kobiety Mężczyźni
16-19 lat 16-19 lat
20-35 lat 20-39 lat
36 lat i więcej 40-55 lat

56 lat i więcej

Dodatkowo wybrani zostaną: 
- Najlepsza zawodniczka Gminy Świerklany
- Najlepszy zawodnik Gminy Świerklany
- Najmłodszy uczestnik wyścigu 
- Najstarszy uczestnik wyścigu

8. Trasa wyścigu głównego: wg załączonej do regulaminu mapki. 
9. Nawierzchnia: asfalt, droga szutrowa, ścieżki leśne.
10. Pomiar czasu: brak elektronicznego pomiaru czasu, do klasyfikacji ogólnej brane będzie 
pod uwagę miejsce zajęte przez danego zawodnika. 
11. Uczestnicy: 
W wyścigu mogą wziąć udział licencjonowani oraz niezrzeszeni zawodnicy. 
Osoby niepełnoletnie (16, 17 l.) są zobowiązane do okazania w biurze zawodów zgody 
rodziców/prawnych opiekunów na start w wyścigu (wzór zgody do pobrania ze strony 
www.swierklany.pl oraz http://usmiech.org.pl/ ). 
12. Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do okazania w biurze zawodów dowodu
tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inne dokumenty potwierdzające 
tożsamość zawodnika). 
13. Po zakończeniu wyścigu głównego odbędzie się wyścig rowerowy dla dzieci i młodzieży, 
w podziale na następujące kategorie wiekowe (liczone rocznikowo) i dystanse:
* do 6 lat – trasa ok. 300 m. (brak dolnej granicy wiekowej – wymóg, aby dziecko było 
w stanie samodzielnie pokonać wyznaczoną trasę)
* 7-9 lat - trasa ok. 1 km
* 10-12 lat – trasa ok. 2,5 km
* 13-15 lat – trasa ok. 5 km

http://www.swierklany.pl/
http://usmiech.org.pl/


Miejsce startu wyścigu rowerowego dla dzieci i młodzieży: Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1. Meta: docelowo w tym samym miejscu. 
Trasy poszczególnych wyścigów: wg załączonej do regulaminu mapki.

14. Uczestnicy Wyścigu Rowerowego MTB dla dzieci i młodzieży startują w ww. wyścigu 
bezpłatnie. Warunkiem jest wcześniejsze zapisanie się na adres mailowy rip@swierklany.pl 
(podać imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia i miejscowość, w której mieszka) 
– w terminie, o którym mowa w pkt. 15. oraz dostarczenie Organizatorom najpóźniej w dniu 
zawodów zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w ww. imprezie sportowej. 
Uczestnicy wyścigu głównego - Wyścigu Rowerowego MTB o Puchar Wójta Gminy 
Świerklany na rzecz Stowarzyszenia Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej „Uśmiech” 
zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszenia (wzór formularza do pobrania ze 
strony www.swierklany.pl oraz http://usmiech.org.pl/) i dostarczenia go organizatorowi 
najpóźniej w dniu zawodów oraz do dokonania wpłaty darowizny w wysokości co najmniej 
20 zł na rzecz Stowarzyszenia Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej „Uśmiech”. Opłata ta 
nie podlega zwrotowi. Szczegóły: 
• Płatność - dane przelewu Stowarzyszenia „Uśmiech” - nr rachunku bankowego: Raiffeisen
Bank Polska SA: 94 1750 0012 0000 0000 3202 7326, w tytule przelewu koniecznie trzeba 
zaznaczyć „darowizna – wyścig rowerowy MTB” oraz wpisać imię, nazwisko 
i miejscowość, w której się mieszka.  
• Organizator po otrzymaniu wpisowego umieści dane zawodnika na liście startowej.
• Lista startowa dotycząca wyścigu głównego dostępna będzie u Organizatora. 

Wypełniając formularz zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:
• zapoznał się i akceptuje regulamin wyścigu rowerowego MTB,
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Osób 
Sprawnych i Sprawnych Inaczej „Uśmiech” oraz Urząd Gminy Świerklany, zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych,
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z 
jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, jak również 
w celach organizacyjnych/sprawozdawczych przez Organizatora, 
• jest zdolny do udziału w wyścigu rowerowym i nie są mu znane żadne powody o 
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje on na własną 
odpowiedzialność; 
• podane dane są prawdziwe i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o 
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

15. Termin zgłoszeń do obu wyścigów: od 10 do 28 maja 2018 lub do wykorzystania limitu 
startowego, który wynosi 150 osób. Nie ma możliwości przepisania startu na inną osobę.

16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 

Informacje końcowe
a) każdy uczestnik bierze udział w wyścigu MTB na własną odpowiedzialność i ponosi 
cywilną oraz prawną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie; 
jak również ubezpiecza się we własnym zakresie,
b) uczestnik zobowiązuje się do:
- przestrzegania regulaminu imprezy sportowej
- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- realizowania w trakcie imprezy sportowej poleceń organizatorów oraz służb pomocniczych

http://usmiech.org.pl/


- pilnowania swojego mienia (telefon, dokumenty, itd.)
- jazdy sprawnym rowerem
- jazdy w sztywnym kasku
- kulturalnego zachowywania się
- samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy
c) uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien 
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie wyścigu lub bezpośredni 
Organizatorowi, pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 
d) osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie 
jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 
e) organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów,
f) organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu rowerowego MTB nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 
uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 
wyrządzone szkody.

Świadczenia dla uczestników
Uczestnicy wyścigu w ramach opłaty startowej otrzymują: 
– numer startowy                                                                                              
– poczęstunek po wyścigu
– zabezpieczenie medyczne i ratownicze
– nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu na każdym etapie jego 
obowiązywania. 
Dodatkowe informacje – Stefan Bluszcz – tel. 797 231 806


