
REGULAMIN KONKURSU ROWEROWEGO 
O NAGRODĘ WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

I. Cel imprezy:

Popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerach oraz promocja walorów obszaru Gminy Małkinia Gór-
na

II. Nazwa imprezy.

Konkurs rowerowy o nagrodę Wójta Gminy Małkinia Górna zwany dalej Konkursem rowerowym.

III. Organizatorzy:

Urząd Gminy Małkinia Górna, Gminny Ośrodek Kultury i Sporu w Małkini Górnej

IV. Miejsce i termin Wyścigu:

1.Miejsce Konkursu rowerowego: Łęgi Nadbużańskie

2.Termin wyścigu: 24.06.2017 r.
3.Godzina – od  godz. 14:00.
4.Dystans: 3 km (2 okrążenia)
5.Szczegółowe informacje w sprawie konkursu od godz. 13:00 w namiocie Gminy Małkinia Górna.
6.Osoba do kontaktu: Dariusz Chmielewski – 602-621-792.

V. Uczestnicy:

1. Dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych:
- od 11 lat do 12 lat,
- od 13 lat do 14 lat,
- od 15 lat do 16 lat,
- od 17 lat do 18 lat,
- od 19.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wieku uczestników



VI. Warunki uczestnictwa:

1. Prawo do startu w Konkursie rowerowym mają osoby, które ukończyły 18 rok życia, a także zawodni-
cy niepełnoletni, ale za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Każdy uczestnik oświadcza na piśmie, że zna regulamin i startuje na własną odpowiedzialność. Za-
kłada się, że uczestnik posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawo-
dach.
3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad Konkursu rowerowego.

VII. Zasady Wyścigu:

1. Uczestnikom zawodów zabrania się:
- skracania wyznaczonej trasy,
- korzystania z pomocy technicznej,
- dokonywania wymiany roweru,
- utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami (zajeż-
dżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy),
- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
- zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
- niszczenia przyrody,
- głośnego zachowywania się,
- zbaczania z trasy Konkursu rowerowego bez zgody organizatora.

2. Zawodnicy zobowiązani są do:
-  posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami,
- zachowania szczególnej ostrożności i znajomości zasad ruchu drogowego, 
- podporządkowania się decyzjom Organizatora Konkursu rowerowego.
- stawienia się na miejscu startu przed wyznaczonym startem,
- zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach.

3. Organizator może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających
przepisów następujące kary:
- ustne upomnienie,
- wykluczenie z Konkursu rowerowego.

VIII Zwycięzcy:

1. Zwycięzcami zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczona trasę.
2. Przewiduje się trzy najlepsze miejsca.
3. Organizator przewiduje ewentualne wyróżnienia.

IX. Nagrody:

1. Za zdobycie pierwszych miejsc przewidziano nagrody 
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród pocieszenia uczestnikom, którzy zajmą II i III miejsce.
3. Organizator przewiduje ewentualne upominki dla pozostałych startujących w Konkursie rowerowym. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród.

X. Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu rowerowego bez podawania przyczyn..
2.Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
3.  Udział  w  Konkursie  rowerowym  jest  dobrowolny  i  każdy  uczestnik  startuje  na  własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie rowe-
rów i innych przedmiotów należących do uczestników Konkursu rowerowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników,
6. Organizatorzy Konkursu rowerowego nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w
czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.



7.  Organizator  nie  zapewnia  miejsca  do  przechowywania  przedmiotów  należących  do  uczestników
Konkursu rowerowego.

XI. Zasady bezpieczeństwa.
1. Fragmenty trasy, które wymagają zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ograniczenia pręd-
kości będą odpowiednio oznakowane tabliczkami i znakami.

2. Organizator poinformował pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz policję o miejscu i terminie orga-
nizacji „Konkursu rowerowego”, tak aby służby te były przygotowane na ewentualną interwencję.

XII. Dane osobowe:

1. Wszystkie dane podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
2. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników dla celów wyścigu rowerowego i nie udostępnia ich 
osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się do udziału w Konkursie rowerowym, zgadza się na wykorzysta-
nie jego danych osobowych oraz wizerunkowych do celów Konkursu rowerowego.
W sposób jawny podane zostaną do wiadomości publicznej: imię, nazwisko, wiek zawodnika oraz dane 
wizerunkowe.

XIII. Postanowienia końcowe:
1.  Wszyscy  uczestnicy  startując  w  Konkursie  rowerowym wyrażają  zgodę  na  publikację  ich  danych
osobowych oraz wizerunków w relacjach z przebiegu Konkursu rowerowego, zamieszczonych w mediach
oraz w materiałach promocyjnych Organizatora,
2.  Udział  w  Konkursie  rowerowym  jest  równoznaczny  z  zapoznaniem  się  i  akceptacją  niniejszego
Regulaminu,
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
4.W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
5. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.



Oświadczenie uczestnika Konkursu rowerowego

Ja ………………………………………………………………………………., urodzony dnia 
……………………………………,
nr PESEL …………………………………….... oświadczam, że jestem ubezpieczony i stan mojego 
zdrowia pozwala na uczestnictwo w Konkursie rowerowym, który odbędzie się w dniu 
…………………….w ……………………………..
podczas 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
.
Jednocześnie oświadczam,. że zapoznałem się z treścią Regulaminu. Jako uczestnik startuję w 
Konkursie rowerowym na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że stan mojego zdrowia po-
zwala na uczestnictwo w Konkursie rowerowym. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regu-
laminu.



Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika „Konkursu rowerowego”.

W przypadku startu w „Konkursie rowerowym” dzieci i młodzieży poniżej 18 roku 
życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………… ur. 
………………..
w 'Konkursie rowerowym”. Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone i stan jego zdro-
wia pozwala na uczestnictwo w „Konkursie rowerowym” Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałem/am się z treścią regulaminu. Jako rodzic oświadczam, że dziecko startuje w 
imprezie na moją odpowiedzialność.

Data ……………………. Czytelny podpis ………………………………………….……



Oświadczenie

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  w  tym  również  danych  wizerunkowych,
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z
2002  r.  
Nr  101,  poz.  926  z  późn.zm.)  w celach  przeprowadzenia  imprezy,  wyłonienia  zwycięzcy,  przyznania,
wydania,  odbioru,  rozliczenia  nagrody,  a  także  w  celach  wykorzystania  ich  w  relacjach
z  przebiegu  ………………………………………….……….,  zamieszczonych  w  mediach  oraz  w  materiałach
promocyjnych Organizatora,

 .

…………………………………………….. ……………………………………………..

( miejscowość, data ) ( podpis )


