Regulamin zawodów rowerowych dla dzieci
„Wyścig by Tomasz Marczyński dla dzieci
V edycja Niepołomice 2022”
1. Cel zawodów
1.1. Celem zawodów jest integracja, popularyzacja i upowszechnienie aktywnego
wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Wyłonienie Mistrzów Niepołomic.

2. Nazwa imprezy
„Wyścig by Tomasz Marczyński dla dzieci – V edycja Niepołomice”.

3. Data i miejsce imprezy
1 października 2022 roku, Park Miejski vis a vis Zamku Królewskiego w
Niepołomicach, ul. Zamkowa 2.

4. Organizator
TM Tomasz Marczyński
Mała Wieś 125, 32-002 Węgrzce Wielkie
NIP: 6831891915
Kontakt: wojciech@wyscig.cc
Oficjalna strona internetowa: www.wyscig.cc

5. Zgłoszenia
5.1. Zgłoszenia ONLINE do 30 września 2022 r., godz. 20:00, oraz na miejscu w dniu
zawodów przed startem w biurze zawodów (Park Miejski vis a vis Zamku
Królewskiego w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2).
5.2. Udział w zawodach jest BEZPŁATNY:

6. Sposób prowadzenia zawodów
6.1. Odbędzie się jeden przejazd przez wyznaczony tor przeszkód.

7. Program zawodów
1 października 2022 (sobota) *
Od 11:00
zapisy w biurze zawodów (Park Miejski vis a vis Zamku
Królewskiego w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2).
12:00-14:00
zawody dla dzieci (Park Miejski vis a vis Zamku Królewskiego w
Niepołomicach, ul. Zamkowa 2)
15:00
rozpoczęcie dekoracji dzieci (dziedziniec Zamku Królewskiego w
Niepołomicach, ul. Zamkowa 2)
* harmonogram zawodów może ulec zmianie i zostanie dostosowany do aktualnie
obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego mających
na celu ochronę przed koronawirusem SARS-CoV-2.

8. Przebieg zawodów
8.1. W grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg. rzeczywistego czasu
przejazdu.
8.2. Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawodów mogą być dzieci, które urodziły się
w 2007 roku i później.
8.3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne (opiekunów) ryzyko i
odpowiedzialność.
8.4. W grupie przedszkolnej dopuszcza się pomoc rodzica-opiekuna.
8.5. We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg. rzeczywistego
czasu przejazdu.
8.6. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona po zawodach.
8.7. Kask jest OBOWIĄZKOWY!!!

9. Oglądanie trasy i dyskwalifikacja Uczestnika
9.1. W dniu zawodów od godz. 11:30 do 11:55, obok trasy przejazdu.
9.2. Dyskwalifikacja Uczestnika następuje gdy ominie przeszkodę, pomyli trasę lub nie
stawi się na start do momentu przejazdu ostatniego Uczestnika swojej grupy.

10. Kategorie wiekowe
I gr. dziewczynki 2017 i młodsi
II gr. chłopcy 2017 i młodsi
III gr. dziewczynki 2015 – 2016
IV gr. chłopcy 2015 – 2016
V gr. dziewczynki 2013 – 2014
VI gr. chłopcy 2013 – 2014
VII gr. dziewczynki 2011 – 2012
VIII gr. chłopcy 2011 – 2012
IX gr. dziewczynki. 2009 – 2010
X gr. chłopcy 2009 – 2010
XI gr. dziewczynki 2007 – 2008
XII gr. chłopcy 2007 – 2008

11. Nagrody
11.1. Każdy startujący otrzyma pamiątkowy Dyplom.
11.2. Przewidujemy dla każdego Uczestnika nagrody rzeczowe.
11.3. Każdy startujący otrzyma dodatkowo bezpłatnie: napoje oraz drobny słodki
poczęstunek.

12. Administrator danych osobowych
12.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
imprezy jest: Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji Skimka, 32-050
Skawina, ul. Wyrwisko 6.
12.2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod
adresem www.skimka.pl

13. Informacje dodatkowe
13.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i/lub zawodów, przy czym
Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora - www.wyscig.cc,
zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie
skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań
w stosunku do Uczestnika.
13.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu Uczestników na zawody i powrotu z nich.
13.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów.
13.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie spowodowane z winy Uczestnika imprezy
13.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z
wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły
wyższej".
13.6. Organizator z Sędzią Zawodów, zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. Brak znajomości regulaminu nie
będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Za zespół organizacyjny: Tomasz Marczyński
Kraków, dnia 7.09.2022,
wersja regulaminu:1.0_Niepołomice_dzieci

