
 

                                        

REGULAMIN 

Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie 

Termin rajdu 22.08.2021 

 

§ 1 Cel imprezy 
 

1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej na terenie woj. Pomorskiego i Gminy 
Cedry Wielkie 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
3. Promocja Gminy Cedry Wielkie 

 
 

§ 2 Organizator 
 
Organizatorem Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie jest : 
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 
Tel.: 731 523 409 
www: www.cyklo.info.pl 
 
 

§ 3 Czas i miejsce 

 

Rowerowa impreza „Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie” odbędzie się 22 sierpnia 2021r. 

Start / meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane są – adres:  Marina Błotnik 83-020 Gdańsk 

 
 

§ 4 Trasa i dystans 
 

1. W ramach Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie rowerzyści będą mieli do wyboru nast. trasy: 

 55 km  

 110 km 
 

 
§ 5 Program imprezy* 

 

 8:00 czas rozpoczęcia pracy Biura imprezy,  

 9:30 start  pierwszych grup (grupy 15 osobowe puszczane co 5 minut) 

 17:00 zakończenie imprezy  

 
 
 
 
 

mailto:kontakt@cyklo.info.pl
http://www.cyklo.info.pl/


 

§ 6 Biuro Zawodów* 
 

Biuro Imprezy będzie czynne:  

 22 sierpnia niedziela - od 8:00 – Marina Błotnik 83-020 Gdańsk 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc, godzin i terminów otwarcia biura do 7 dni 
przed rozpoczęciem imprezy 

    

§ 7 Zgłoszenia/płatności 
 

1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie: 
www.cyklo.info.pl do środy  18 sierpnia  do 23:59. 

  
2.  Opłaty za udział w Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie 2021: 
 

Od 8 lipca do 23 lipca 2021: 

 120 zł 

 60 zł – Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb  
 

Od 24 lipca do 18 sierpnia 2021: 

 150 zł 

 70 zł – Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb  
 

W Biurze Zawodów możliwość zapisów i odbioru pakietów: 
 
21 sierpnia SOBOTA 
10:30 – 12:30 sklep rowerowy RowerowePrzymorze.pl ul. Obrońców Wybrzeża 3D Gdańsk  

 180 zł  

 90 zł – Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb  
 
22 sierpnia NIEDZIELA  

 180 zł w Biurze Zawodów w Dniu Imprezy Marina Błotnik 

 90 zł – Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański,  Suchy Dąb  
 

 
3. Forma płatności:  

Płatności przyjmowane są za pośrednictwem platformy internetowej Tpay.   
 
4. Zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze pakietu startowego w biurze Zawodów 

potwierdzenia przelewu wpisowego oraz dowodu tożsamości. 
 
5. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu startującego – odbierający zobowiązany jest 

przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi uczestnika lub okazać potwierdzenie 
przelewu. 

6.  Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wzięły udziału lub nie ukończyły rajdu. 

7.   Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. 

8.   Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 14 
dni po zakończeniu imprezy. 
Faktura VAT za wpisowe opłacone w formie gotówki zostanie wystawiona tylko i wyłącznie jeśli zawodnik 
zachowa paragon. 



 

 
 
 
 
 

§ 8 Uczestnictwo 
 

 
1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby: 

 
a. Które ukończyły 15 lat. – dotyczy dystansu 55 km i 110 km.  

 
b. Warunkiem startu zawodników 15- 18 lat na dystansie 55 km jest przedstawienie podpisanego 

oświadczenia Opiekuna Prawnego, które dostępne jest na stronie Organizatora a także będzie dostępne 

w biurze imprezy.  

c. Warunkiem startu osób 15- 18 lat na dystansie 110 km, jest udział  w przejeździe razem z Opiekunem 

osoby niepełnoletniej.  

 
2. Odbiór pakietu startowego uczestnika niepełnoletniego na 110 km możliwy wyłącznie osobiście przez 

prawnego opiekuna uczestnika zawodów po podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za 
osobę startującą na czas trwania zawodów. 

 
3. Udział w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o nast. treści „Oświadczam, że startuje 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 oraz uwag organizatora. Oświadczam, że posiadam 
dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału w imprezie 
rowerowej” 

 

4. Uczestnik sam podejmuje decyzję o sposobie rozdysponowania swoich sił i możliwości na pokonanie trasy 
w wyznaczonym przez Organizatora limicie czasu, dot. to głównie ilości i czasu trwania postojów, 
odpoczynków, noclegów, przerw. Uczestnik sam dokonuje dostosowania odległości trasy do limitu czasu na 
jej pokonanie (o którym mowa w paragrafie 14 pkt. 5 poniżej) oraz do swoich sił, możliwości, kondycji, 
stanu zdrowia, warunków atmosferycznych, pory dnia i innych czynników zewnętrznych. 

 

5. Organizator przewiduje następujące zasady startu Uczestników: Uczestnicy startować będą w maksymalnie 
15-osobowych grupach w odstępach czasu co 5 minut według listy startowej, poczynając od godziny 9:30 
Powyższe jest niezbędne celem dołożenia przez Organizatora należytej staranności, ażeby Uczestnicy 
Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie startując nie utworzyli zorganizowanej kolumny pojazdów, tj. 
rowerów w znaczeniu nadanym przez art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Prawa o ruchu drogowym 
 

6. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas 
trwania całego przejazdu, w skład wchodzą – 1 numery na plecy i 1 numer mocowany na sztycę 
podsiodłową z chipem.  

7. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego/chipa istnieje możliwość wydania nowego  numeru 
startowego/chipa. Opłata manipulacyjna w tym przypadku wynosi 10 złotych. 

 
 
8. Zabrania się: 

 Śmiecenia na trasie 



 

 
 
 
 
 

§ 9 Świadczenia dla uczestników 
 
1.    W ramach opłaty wpisowej w „Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie”  uczestnik otrzymuje: 

 numery startowe wraz z chipem mierzącym czas 

 możliwość korzystania z bufetów na trasie  

 posiłek regeneracyjny na mecie  

 elektroniczny pomiar czasu 

 oznaczenie trasy  

 zabezpieczenie medyczne i ratownicze 

 pamiątkowy medal 

 dyplom na mecie 
 

 
 

§ 10 Pomiar czasu 
 

1. W czasie imprezy  Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie 2021 będzie funkcjonował elektroniczny system 
identyfikacji i pomiaru czasu. 

2. Wyniki pomiaru będą podane w kolejności alfabetycznej wg. nazwisk. 
 
 

 

§ 11 Ruch drogowy 
 
 
1. Każdy Uczestnik, poruszając się po wyznaczonej przez Organizatora trasie, zobowiązany jest do 

przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad uczestnictwa w ruchu 

drogowym oraz obowiązków nałożonych na uczestników ruchu drogowego, w szczególności tych 

uregulowanych w Prawie o ruchu drogowym, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków wynikających z 

art. 5 w zw. z art. 6 i art. 7 tejże ustawy. W konsekwencji, każdy Uczestnik (jako Uczestnik Rajdu, ale przede 

wszystkim uczestnik ruchu drogowego) zobowiązany jest do stosowania się w pierwszej kolejności do 

poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub osoby uprawnione do jego kontroli, a 

także do sygnałów świetlnych oraz pionowych i poziomych znaków drogowych 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez któregokolwiek z Uczestników 

powszechnie obowiązujących zasad uczestnictwa w ruchu drogowym 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do innych Uczestników, jak i osób trzecich za 

jakiekolwiek niebezpieczne zdarzenia drogowe. których sprawcą lub uczestnikiem będzie którykolwiek z 

Uczestników, zarówno na trasie Rajdu, jak i podczas dojazdu Uczestnika na miejsce startu oraz powrotu z 

niego, a także za jakiekolwiek skutki takich zdarzeń, w tym za żadne szkody osobowe, rzeczowe ani 

majątkowe związane z powyższym. 

 
4. Dojeżdżając na metę uczestnik który przekroczył limit czasowy jest  zobowiązany bezwzględnie poruszać się 

według przepisów Ruchu Drogowego, tzn. również korzystać ze ścieżek rowerowych, jeśli akurat takie 
są do dyspozycji na trasie przejazdu 



 

 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie przejazdu. 
 
6. Uczestnicy przejazdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań 
 
 
 

§ 12 Zasady przebiegu imprezy 
 

 
 
1. Ze względu na panujące obostrzenia rządowe związane z epidemią COVID-19 uczestnictwo osób 

towarzyszących w przebiegu zawodów jest zabronione. Na teren zawodów mogą wejść jedynie uczestnicy 

maratonu. 

2. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stronie www.cyklo.info.pl 

3. Podczas przebiegu przejazdu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu 

4. Każdy uczestnik ma obowiązek udziału w imprezie w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa 

sprawne hamulce. Uczestnik może jechać na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.  

5. Trasa przejazdu oznakowana będzie znakami pionowymi i poziomymi 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego poza wyznaczonymi do tego 

specjalnymi miejscami, są to tzw. "strefy zrzutu" wyznaczone bezpośrednio przy bufecie na trasie oraz 

kosze na śmieci w okolicach startu / mety i Miasteczka Zawodów. Jakiekolwiek zaśmiecanie trasy karane 

będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno również używać szklanych 

pojemników w pobliżu i na trasie imprezy. 

7. W sytuacji, w której termin Rajdu pokrywałby się z okresem, w którym w związku z sytuacją wywołaną 

przez zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zagrożeniami zachorowań na COVID-19, na terenie kraju 

obowiązywać będą wprowadzone przepisami powszechnie obowiązującego prawa obostrzenia / wytyczne 

w zakresie organizacji i przebiegu wydarzeń, do których kwalifikować się będzie Rajd, Organizator 

dostosuje do tychże regulacji zasady startu Uczestników oraz pozostałe kwestie organizacyjne związane z 

Rajdem. Jednocześnie, każdy Uczestnik zobowiązany będzie również do przestrzegania tychże powszechnie 

obowiązujących obostrzeń / wytycznych. 

 

 
 

§ 13  Wycofanie zawodnika w trakcie imprezy 
 

1. Uczestnicy rezygnujący się z udziału w imprezie w trakcie trwania Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry 
Wielkie, niezależnie    od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 
731 523 409) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej. 

 
2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z imprezy, zostaną 

podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany uczestnik. 
 
3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z 

lekarzem przejazdu ma prawo do wycofania uczestnika z imprezy. 
 

 
 
 



 

 
     

§14 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 

imprezy i osób towarzyszących. 

3. Impreza nie ma charakteru imprezy sportowej o charakterze masowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

4. Impreza  nie jest wydarzeniem powodującym utrudnienia ruchu czy wymagającym korzystania z drogi 

w sposób szczególny, w szczególności w rozumieniu: i. art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu    drogowym (dalej jako: Prawo o ruchu drogowym); ii. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych 

5. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą 

wykorzystane w materiałach promujących program, imprezę i wydarzenia towarzyszące imprezieowi 

(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. 

6. Odmowa uczestnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z 

brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej. 

7. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 

8. Impreza rowerowa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski 

żywiołowej obejmujących teren przebiegu impezy i tzw. “sił wyższych”. 

9. Start w imprezie rowerowej jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu. 

10. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w 

celu umożliwienia wzięcia udziału w Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości 

ich poprawiania. 

11. Nieznajomość regulaminu Rowerowe Żuławy CYKLO Cedry Wielkie jego nieprzestrzeganie nie będą 

uznawane  przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. 

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego 

zmian. 

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

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

§15 Szpitale w pobliżu trasy  

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy Gdańsk 

ul. Nowe Ogrody 1-6 

nr tel Rejestracja     58 764 01 16 

2. Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku  



 

Dworcowa 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Telefon: 55 247 22 13 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_plPL792PL792&sxsrf=ALeKk03K2LP99FOhsvf7nu3GsiEQ3990yg:1597053818294&q=powiatowe+centrum+zdrowia+w+malborku+nowy+dw%C3%B3r+gda%C5%84ski+telefon&ludocid=16704195457920879922&sa=X&ved=2ahUKEwjV4pqMsZDrAhVlhosKHRHICzIQ6BMwF3oECBEQAg
https://www.google.com/search?q=nowy+dw%C3%B3+gda%C5%84ski+sor&rlz=1C1AVFC_plPL792PL792&oq=nowy+dw%C3%B3+gda%C5%84ski+sor&aqs=chrome..69i57j46j0l5j69i60.4487j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

