
 
 

 
 

 

  REGULAMIN 

CYKLO Challenge 

#CykloMniekręci 

termin: 25 kwietnia – 14 czerwca 2020 

 

§ 1 Cel imprezy 

1. Popularyzacja i propagowanie spędzania wolnego czasu na rowerze  

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 

3. Dobra Zabawa 

§ 2 Organizator 

Organizator :                          

Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, ul. Grunwaldzka 56, lok. 113, 80-241 Gdańsk.  

NIP: 586 22 88 266 

REGON: 222037296 

KRS: 0000498745 

Email: kontakt@cyklo.info.pl  

www: www.cyklo.info.pl  

 

§ 3 Czas i miejsce 

Zabawę rozpoczynamy 25 kwietnia – kończymy 14 czerwca. 

Jak to działa?  

            Zapisz się do grupy na strava: https://www.strava.com/clubs/319148 

            Zapisz się również na nasz challenge – PAMIĘTAJ aby wpisując się w El. Zapisach podać swój NICK ze  

STRAVA:  

           https://elektronicznezapisy.pl/event/4892/signup.html 

            Wybierz ulubione z proponowanych przez nas tras 

           Jeśli chcesz otrzymać medal – przejedź 8 tras z Cyklo Challenge – wykup pakiet 8xCyklo – za 70 zł 

 

Pamiętajcie! Będziemy bacznie śledzić na strava czy faktycznie jeździcie   
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          LISTA TRAS CYKLO Challenge: 

MTB: 

1. Sierakowicie MTB: 

https://www.strava.com/activities/987106361 

2. Żukowo MTB: 

https://www.strava.com/routes/25834092 

3. Gdynia MTB: 

https://www.strava.com/routes/25833832 

4. Rumia MTB: 

https://www.strava.com/routes/25833766 

XC: 

5. XC Czyżewskiego: 

https://www.strava.com/routes/25836070 

6. XC Abrahama: 

https://www.strava.com/routes/25836033 

7. XC Matemblewo: 

https://www.strava.com/routes/25836884 

8. XC Gdynia: 

https://www.strava.com/routes/25836787 

9. Gravel Krokowa: 

https://www.strava.com/routes/25833703 

SZOSA: 

10. Szosa Strzepcz: 

https://www.strava.com/routes/25835878 

11. Szosa Gniewino: 

https://www.strava.com/routes/25835489 

12. Pętla Reja: 

https://www.strava.com/routes/25833999 

13. Cyklo Gdynia 134: 

https://www.strava.com/routes/25833938 

14. Cyklo Pelplin: 

https://www.strava.com/routes/25842694 

15. Cyklo Kartuzy: 

https://www.strava.com/routes/25843179 

16. Cyklo Lębork: 

https://www.strava.com/routes/25844047 
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17. Cyklo Krokowa: 

https://www.strava.com/routes/25843452 

 

 

§ 4 Zgłoszenia/płatności 

1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie:  
www.cyklo.info.pl do czwartku 13 czerwca  do 23:55. 
opcja dla chętnych: 
 
8x Cyklo Challenge 70 zł – jeśli chcesz otrzymać pamiątkowy medal i wesprzeć nas jako 
Organizatorów  

 
 

 

Przelew dokonywany za pomocą systemu TPay 
2. Przelew przyjmowany jest do czwartku 13 czerwca do godziny 23:55 

§ 5 Uczestnictwo 

1. Zabawa ma charakter otwarty.  

2. „Oświadczam, że biorę udział w Challengu na własną odpowiedzialność oraz ponoszę 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez moją osobę. 

Oświadczam, że w przypadku incydentu / wypadku nie będę rościł w stosunku do organizatora ani do 

osób współorganizujących imprezę żadnych roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz 

stosować do wskazówek organizatora. Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam 

przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału w zabawie”. 

 

3. Każdy uczestnik ma obowiązek jazdy w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne 

hamulce. Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, 

rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go 

może tylko siła mięśni nóg. 

 

4. Na trasach obowiązują wszystkich uczestników zabawy zasady ruchu drogowego. Wszystkie 

przejazdy odbywają się w ruchu otwartym.  

 

5. Pamiętajmy: NIE ŚMIECIMY! 

 

§ 6 Świadczenia dla uczestników 

 

1. W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:  

Pamiątkowy medal za przejechanie 8 wybranych tras Cyklo Challenge przy wniesieniu opłaty 8xCyklo 

Challenge  
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§7 Kary 

 

 

Wszelkie próby oszustwa tj. jazdy na klapie, pokonywanie tras samochodem, quadem, lub innym pojazdem 

nie napędzanym siłą mięśni nóg są niedopuszczalne i będą piętnowane  Będziemy monitorować na bieżąco 

wasze poczynania na trasach!   

 

 

 

 

 

 

§8 Informacje dodatkowe 

 

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni 
od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty 
leczenia. 
 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników 
challengu i osób towarzyszących 

 
 

3. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 
poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym 
wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia 
towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy 
pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z 
tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 
 
 

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane 
w celu umożliwienia wzięcia udziału w CYKLO Challenge. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich 
poprawiania. 

5. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres 
email. 
  

6. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora www.cyklo.info.pl  
 

http://www.cyklo.info.pl/

