REGULAMIN
Rowerowa Przygoda
Szklarska Poręba – Jakuszyce, 28.09.2019 r.
I. CEL ZAWODÓW:
 Popularyzacja kolarstwa górskiego wśród dzieci
 Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego
 Połączenie zdrowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
 Promocja regionu - Gór Izerskich
II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba, NIP: 611-01-55-623
Tel. (+48) 75 717 33 38, e-mail: zawodnicy@bieg-piastow.pl, biuro@bieg-piastow.pl.
III. TERMIN I MIEJSCE:
Sobota 28 września 2019 roku
Start o godzinie 10:50, start wspólny.
IV. TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Trasa będzie przebiegała na odcinku około 1 km, przy Polanie Jakuszyckiej po częściowo utwardzonym terenie. Na trasie
mogą się znajdować elementy toru z przeszkodami do pokonania. Zawody są rozgrywane w formie zabawy tzn. każde
dziecko jest zwycięzcą bez względu na zajęte miejsce na mecie.
V. UCZESTNICTWO:
1. Udział w zawodach mają wszystkie dzieci do dwunastego roku życia, wyłącznie na odpowiedzialność rodziców /
opiekunów prawnych.
2. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie! Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku
sztywnym na całym dystansie.
VI. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie:
www.bieg-piastow.pl od 1.05.2019 do 28.09.2019 lub do wyczerpania limitu.
Wysyłając zgłoszenia dzieci należy przesłać potwierdzenie przyjęcia warunków przedstawionych w regulaminie poprzez
dołączenie zeskanowanej zgody rodzica/opiekuna prawnego (można ją złożyć również przy odbiorze numeru startowego).
Wzór zgody stanowi załącznik nr 1.
Organizator przewiduje limit zgłoszeń – 100 osób.
Opłata startowa wynosi 20 zł, płatność systemem DotPay
2. Za zgłoszenie uważa się:
 Poprawne wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.bieg-piastow.pl
 Załączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na start dziecka/podopiecznego.
 Dokonania opłaty startowej za pośrednictwem systemu DotPay w panelu zgłoszeń internetowych.
Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
W ramach opłaty startowej zapewniamy:
 numer startowy
 medal pamiątkowy na mecie
 poczęstunek na mecie
 wspólną zabawę i konkursy dla dzieci
 ubezpieczenie NNW
 profesjonalną obsługę medyczną

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok. Opłaty
startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości
nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
Numery startowe będą wydawane w:
Miejsce wydawania

Data i godziny otwarcia

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 27 września 2019 r. (piątek) – 12:00 – 20:00
Szklarska Poręba
w Jakuszycach (w białym namiocie PKO na wiosce 28 września 2019 r. (sobota) – 8:30 – 10:30
dziecięcej):
Numer startowy należy odebrać najpóźniej 10 minut przed startem. Pakiety nieodebrane w tym terminie przechodzą do
dyspozycji organizatora.
VII. KOMUNIKAT:
1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego na kierownicy, aby był wyraźnie widoczny.
Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru
startowego.
2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
3. Wszystkich uczestników Rowerowej Przygody obowiązuje niniejszy regulamin.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich
uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed
rozpoczęciem imprezy.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

