REGULAMIN
wyścigu CYKLO Krokowa MTB
Mistrzostwa Gminy Krokowa
impreza wchodząca w skład cyklu CYKLO MTB 2018.
Partnerem Strategicznym imprezy jest Gmina Krokowa
§ 1. Cel imprezy
1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa w Gminie Krokowa i woj. Pomorskim.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
3. Wyłonienie najlepszych kolarzy na Pomorzu a także najlepszego zawodnika/zawodniczki z Gminy
Krokowa.
§ 2. Organizator
Organizatorem wyścigu CYKLO Krokowa MTB jest :
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, ul. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia.
NIP: 586 22 88 266
REGON: 222037296
KRS: 0000498745
Email: kontakt@cyklo.info.pl
www: www.cyklo.info.pl
nr. konta bankowego: Pekao S.A. 44 1240 5354 1111 0010 6215 0151

§ 3. Czas i miejsce
1.

2.

3.

Wyścig CYKLO Krokowa MTB – Mistrzostwa Gminy Krokowa MTB odbędzie się 19.08.2018r. Start / meta oraz
Biuro Zawodów zlokalizowane są w Krokowej – adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu,
ul. Szkolna 2
W ramach CYKLO Krokowa MTB odbędą się wyścigi na następujących dystansach:
 Dystans „MINI” – 1 pętla – 22,5 km
 Dystans „MEGA” – 2 pętle – 45 km
 Dystans „FIT” rozpocznij przygodę z MTB – 7 km – czyli dystans „MINI” w pigułce.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy przed imprezą

§ 4 Program zawodów*
8:30 – Otwarcie Biura Zawodów – odbiór pakietów, zapisy
10:00 – Start Dystansu „FIT”
12:00 – Start Dystansu „MEGA”
12:05 – Start Dystansu „MINI”
13:15 – Spodziewani Zwycięzcy dystansu „MINI”
14:00 – Dekoracja Zwycięzców dystansu „MINI”
14:20 – Spodziewani Zwycięzcy dystansu „MEGA”
15:00 – Dekoracja Zwycięzców dystansu „MEGA”
15:45 – Dekoracja Zwycięzców cyklu CYKLO MTB 2017
*godziny dekoracji są godzinami orientacyjnymi uzależnionymi od przyjazdu Zwycięzców poszczególnych kat.
na metę

§ 5. Biuro Zawodów*
Biuro zawodów będzie czynne:


19 września niedziela - od 8:30 do ostatniego Klienta – Miasteczko Zawodów, Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Żarnowcu, ul. Szkolna 2
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc, godzin i terminów otwarcia biura do 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy

§ 6. Zgłoszenia/płatności
1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie: www.cyklo.info.pl do
środy 15 sierpnia do 23:55.
2. Opłaty za start w CYKLO KROKOWA MTB:

•
•
•
•

Od 15 czerwca 2018 do 22 czerwca 2018:
„MINI” – 50 zł *
„MEGA” – 50 zł *
FIT – 10 zł
10 zł – opłata za chip dla Zawodników nie posiadających numeru z poprzednich edycji CYKLO MTB 2018

•
•
•
•

Od 23 czerwca 2018 do 25 sierpnia 2018:
„MINI” – 60 zł*
„MEGA” – 60 zł*
„FIT” – 10 zł
10 zł – opłata za chip dla Zawodników nie posiadających numeru z poprzednich edycji CYKLO MTB 2018

W Biurze zawodów opłata dla wszystkich startujących wynosi:
• „MINI” – 90 zł
• „MEGA” – 90 zł
• „FIT” – 30 zł
*UWAGA : w przypadku dystansu MINI i MEGA - ZAWODNICY, którzy nie startowali w żadnej imprezie CYKLO MTB
2018 zobowiązani są przy rejestracji uiścić dodatkową opłatę 10 zł za CHIP.
Dane do przelewu:
Nr konta Stowarzyszenia Pekao S.A. 44 1240 5354 1111 0010 6215 0151,
Tytuł przelewu:- imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa imprezy i wybranego dystansu: „MINI”, „MEGA”, „FIT”
przykład (Adam Kowalski CYKLO Krokowa MTB „MINI”)

3.

Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie: www.cyklo.info.pl do
środy 15 sierpnia do 23:55.

4.

Przelew przyjmowany jest do środy 15 sierpnia do godziny 23:55. (liczy się czas zaksięgowania
koncie Organizatora

5.

Zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze pakietu startowego w biurze Zawodów potwierdzenia
przelewu wpisowego oraz dowodu tożsamości.

6.

W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu zawodnika – odbierający zobowiązany jest
przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi zawodnika lub okazać potwierdzenie przelewu.

7.

Zmiany wybranego dystansu można dokonać do dnia 10 sierpnia 2018. Należy powiadomić o tym fakcie
Organizatora drogą email: kontakt@cyklo.info.pl.

8.

Przepisanie pakietu startowego na innego uczestnika można zgłaszać drogą email do piątku 10 sierpnia 2018 – do
wiadomości należy dołączyć potwierdzenie przelewu. W późniejszym terminie
sprawy
te
nie
będą
rozpatrywane.

9.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów.

środków na

10. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 14 dni po
zakończeniu imprezy.
12. Faktura VAT za wpisowe opłacone w formie gotówki zostanie wystawiona tylko i wyłącznie jeśli zawodnik zachowa
paragon

§ 7. Uczestnictwo
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Wyścig ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
Które ukończyły 18 lat,
Osoby niepełnoletnie, nie młodsze niż 16 rok życia tylko na dystansie MINI i tylko za pisemną zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów po przedstawieniu oświadczenia w Biurze Zawodów lub okazanie
aktualnej licencji PZKol (dotyczy zawodników licencjonowanych 16-17 lat)
Dystans FIT – prawo startu mają:
- osoby które ukończyły 18 lat,
- osoby niepełnoletnie, pow. 9 roku życia pod nadzorem opiekuna prawnego.
Warunkiem odbioru pakietu startowego i potwierdzenia startu jest złożenie osobistego podpisu pod
oświadczeniem w Biurze Zawodów o następującej 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 wyścig żadnych
roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz uwag organizatora, i
sędziego. Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwskazań lekarskich ani
zdrowotnych do udziału w wyścigu kolarskim”.
Każdy zawodnik, zobowiązany jest zadeklarować dystans podczas zgłoszenia.
Każdy zawodnik poruszający się po trasie wyścigu jest zobowiązany poruszać się po drogach publicznych wg.
kodeksu ruchu drogowego.
Każdy uczestnik ma obowiązek startu 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.

10. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik zobowiązany jest umieścić na kierownicy w sposób
czytelny. Numer musi znajdować się podczas całego trwania wyścigu.
11. Otrzymany od organizatora czip uczestnik zobowiązany jest umieścić na rowerze w miejscu wskazanym
przez organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niesklasyfikowanie uczestnika z powodu
zamontowania czipa niezgodnie z instrukcją.

§ 8. Świadczenia dla uczestników
1.

W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje (Dot. Dystansu MINI i MEGA):
- Numery startowe wraz z chipem mierzącym czas
- Pakiety startowe
- Elektroniczny pomiar czasu
- Oznaczenie trasy
- Zabezpieczenie medyczne i ratownicze
- Obsługę sędziowską
- Puchary dla zwycięzców
- Bufet na trasie wyścigu
- Posiłek regeneracyjny
- Możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu CYKLO Krokowa MTB

2.

W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje (dot. Dystansu FIT):
- Numery startowe wraz z chipem mierzącym czas
- Elektroniczny pomiar czasu
- Oznaczenie trasy
- Zabezpieczenie medyczne i ratownicze
- Obsługę sędziowską
- Bufet na trasie wyścigu
- Posiłek regeneracyjny
- Możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu CYKLO Krokowa MTB

§ 9. Pomiar czasu
1. W czasie rozgrywania wyścigu CYKLO Krokowa MTB 2018 będzie funkcjonował elektroniczny system
identyfikacji i pomiaru czasu wykonywany przez firmę Good Time. www.good-time.pl
2. Każdy z zawodników startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania chipa, który będzie przekazany
przez Organizatora przy odbiorze numerów startowych.
3. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy, chip lub nie zadziała chip (brak sygnału dźwiękowego), muszą zgłosić
ten fakt Sędziom lub obsłudze komputerowej na mecie.
4. W przypadku zgubienia numeru/czipa przed startem – opłata za wydanie nowego wynosi 20 zł.
UWAGA: zawodnik zobowiązany jest do startowania na kolejnych edycjach CYKLO MTB 2018 z wydanym mu chipem i
numerem.
W przypadku zmiany dystansu musi pobrać nowy numer i chip – opłata wynosi 20 zł.

§ 10. Zasady rozgrywania wyścigu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zwycięzcą CYKLO Krokowa MTB zostanie zawodnik/zawodniczka, który/a pokona trasę w najkrótszym w
czasie i nie pominie żadnego punktu kontrolnego.
Wyniki dystansu „FIT” zostaną podane wg. alfabetycznie wg. nazwisk Uczestników.
Wyścig kolarski CYKLO Krokowa MTB odbędzie się ze startu wspólnego.
Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny na stronie www.cyklo.info.pl.
Trasa będzie oznakowana taśmami oraz znakami pionowymi i poziomymi.
W niebezpiecznych i potencjalnie kolizyjnych miejscach nad bezpieczeństwem czuwać będą służby
organizatora.
Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny
przejazd pozostałym zawodnikom.
Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.
Zabrania się zawodnikom pod karą dyskwalifikacji:
- skracania trasy,
- opuszczania okrążeń,
- utrudniania z premedytacja wyprzedzania przez zawodnika szybszego
- niekulturalnego i wulgarnego zachowania wobec innych zawodników, kibiców, sędziów i organizatorów
- wyrzucania pustych opakowań, butelek w miejscu innym niż wyznaczony do tego miejsce – również pod
groźbą kary finansowej nałożonej przez Właściciela terenu.

§ 11. Nagrody
1. Dla zwycięzców przewidziane są następujące nagrody:
1.1. Dystans „MINI”:
a) W kategorii Kobiet OPEN - 3 pierwszych zawodniczek oraz w kategorii Mężczyzn OPEN - 3
pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma puchary.
b) Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchary.
1.2. Dystans „MEGA”:
a) W kategorii Kobiet OPEN - 3 pierwszych zawodniczek oraz w kategorii Mężczyzn OPEN - 3
pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma puchary.
b) Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchary.
2. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagrody.

§ 12. Kategorie
1.

Dystans „MINI” (liczy się kalendarzowy wiek zawodnika i zawodniczki):

•
•
•
•
•
•

Mężczyźni:
M2 – 16 – 29 lat
M3 – 30 – 39 lat
M4 – 40 – 49 lat
M5 – 50 – 59 lat
M6 – 60 – 65 lat
M66 – 66 lat i powyżej.






Kobiety:
K2 – 16 – 29 lat
K3 – 30 – 39 lat
K4 – 40 – 49 lat
K5 – 50 lat i powyżej

2.

Dystans „MEGA” (liczy się kalendarzowy wiek zawodnika i zawodniczki):

•
•
•
•
•
•

Mężczyźni:
M2 – 18 – 29 lat
M3 – 30 – 39 lat
M4 – 40 – 49 lat
M5 – 50 – 59 lat
M6 – 60 – 65 lat
M66 – 66 lat i powyżej

Kobiety:
• K2 – 18 – 29 lat
• K3 – 30 – 39 lat
• K4 – 40 lat i więcej

a. Dodatkowo na dystansie MEGA i MINI obowiązuje klasyfikacja OPEN:
• Mężczyźni – OPEN
• Kobiety – OPEN
Uwaga! Dekoracja OPEN nie dubluje się z kategoriami.
b.

Dystans „FIT” – wyniki uczestników zostaną podane alfabetycznie wg. nazwisk
Uczestników.

§13. Zasady klasyfikacja Generalna CYKLO MTB 2018
1. Kolejne imprezy składające się na cykl wyścigów CYKLO MTB 2018 odbywać się będą w następujących
miejscach i terminach:
1. 15 kwietnia CYKLO Żuchliński MTB
2. 29 kwietnia CYKLO Gdynia MTB
3. 19 sierpnia CYKLO Krokowa MTB
2. W ramach Cyklu MTB na każdej z imprez wyścig będzie rozgrywał się na 2 dystansach:
- „MINI” dystanse 25 km - 40 km
- „MEGA” dystanse 45 km – 70 km
3.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w klasyfikacji generalnej cyklu MTB jest start w 3 imprezach
CYKLO MTB.

4.

Klasyfikacja generalna całego cyklu CYKLO MTB 2018 będzie prowadzona na dystansie MINI i MEGA imprez
CYKLO MTB 2018 we wszystkich kategoriach wiekowych.

5.

W klasyfikacji generalnej będą brani pod uwagę zawodnicy, którzy wystartowali we wszystkich imprezach
cyklu.

6.

Punktu ze startów na różnych dystansach nie sumują się.

7.

Punkty przyznawane są w następujący sposób:
- Dystans MEGA we wszystkich kategoriach: czas zwycięzcy w sekundach / (dzielony przez) czas
uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 800.
- Dystans MINI we wszystkich kategoriach: czas zwycięzcy w sekundach / (dzielony przez) czas
uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500.

8.

Dla zwycięzców cyklu przewidziane są następujące nagrody:
Dystans „MINI”:

a)
b)

W kategorii Kobiet OPEN - 3 pierwszych zawodniczek oraz w kategorii Mężczyzn OPEN - 3
pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma puchary i nagrody rzeczowe
Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchary i nagrody rzeczowe.

Dystans „MEGA”:
a) W kategorii Kobiet OPEN - 3 pierwszych zawodniczek oraz w kategorii Mężczyzn OPEN - 3
pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma puchary i nagrody rzeczowe
b) Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchary i nagrody rzeczowe
c) W kat. „Wyścig Prezesa” 3 pierwszych zawodników w kat. OPEN otrzyma Puchary.
9. Niestawienie się zawodnika na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagrody.
10. Zawodnik przydzielany jest do kat. wiekowej wg. § 12 Kategorie

§ 14. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
1. Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania CYKLO Krokowa MTB, 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 wyścigu, zostaną podjęte
działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z
lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

§15. Kary
1.
•
•
•

Sędzia główny wyścigu oraz osoby wyznaczone przez organizatora w porozumieniu z Organizatorem
mogą zastosować następujące kary:
upomnienie uczestnika
doliczenie czasu karnego
dyskwalifikacja uczestnika

§16. 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 wyścigu i
osób towarzyszących
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu,
interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
4. 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.

5. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem
prawa do udziału w imprezie kolarskiej.
6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
7. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej
obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
umożliwienia wzięcia udziału w CYKLO Krokowa MTB i imprezach CYKLO. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
9. 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 wyścig żadnych
roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz uwag organizatora, a
w trakcie trwania samego wyścigu sędziego. Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam
przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału w wyścigu kolarskim
10. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Nieznajomość
regulaminu CYKLO Krokowa MTB 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.
11. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres email.

12.

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej nabywa autorskie prawa majątkowe do przekazanych mu przez
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe zdjęć

i materiałów w zakresie wszystkich znanych w chwili

zawarcia Umowy pól eksploatacji, w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z póź. zm.), a w
szczególności do:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

korzystania ze zdjęć i materiałów na własny użytek,
wielokrotnego publikowania zdjęć i materiałów tym w ramach innych materiałów,
rozpowszechniania zdjęć i materiałów,
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
także publicznego udostępniania zdjęć i materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, w tym
telekomunikacyjnych obejmujących m.in. SMS, IVR, WAP i MMS,
udostępniania i przekazywania zdjęci i materiałów osobom trzecim,
wprowadzania zdjęć i materiałów do pamięci komputera,
wprowadzania zdjęć i materiałów do obrotu,
zwielokrotniania zdjęć i materiałów bez żadnych ograniczeń ilościowych, za pomocą wszystkich znanych
technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, przetwarzania,
utrwalania, wprowadzenia do sieci komputerowej, wystawiania, wykorzystywania w materiałach
wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, opracowywania poprzez dodanie
różnych elementów, modyfikację, zmiany wielkości, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w
części.

13. Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe zobowiązuje się dopełnić wszelkich niezbędnych wymogów,
wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 922) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej: „RODO”) oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
14. Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe jako administrator danych zbieranych od uczestników imprezy jest
zobowiązany w szczególności do zapewnienia wykonania obowiązków informacyjnych oraz obowiązku
uzyskiwania wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
15. Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zobowiązań a także
egzekwowania ich od wykonawców oraz osób, za pomocą których wykonuje Umowę
16. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora www.cyklo.info.pl

§17. Protesty

1. Protesty dotyczące przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników muszą zostać złożone w formie
pisemnej osobiście Organizatorowi w Biurze Zawodów (w trakcie trwania imprezy), podpisane
przez uprawnioną osobę składającą protest i niezbędną kaucją w wysokości 100 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli Organizator nie uzna zasadności protestu. Decyzja ostateczna
należy do Organizatora i nie podlega ponownej weryfikacji.
2. Nie wstrzymując żadnego postanowienia przeciwnego, protesty przeciw następującym kwestiom
mogą być składane do Organizatora w wyszczególnionych limitach czasowych:
- Protesty dotyczące kwalifikacji zawodnika nie później niż na 30 minut przed startem
- Protesty dotyczące nieprawidłowości lub przypadków podczas zawodów lub klasyfikacji: nie
później niż 30 minut po ogłoszeniu wyników.

§18. Szpitale
Oddział Ratunkowy Puck
Tel. 58 57 27 489
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy
dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Godziny otwarcia:
Czynne całą dobę
Telefon: 58 572 72 00

§19. Zagrożenia w lesie
Startując w imprezie CYKLO Żuchliński MTB mam świadomość następujących zagrożeń, które mogą
pojawić się w lesie:
a. Suche drzewa, które celowo są pozostawione do naturalnego rozpadu i w każdej chwili mogą się
przewrócić. Znajdują się one poza drogami leśnymi. Zalecamy chodzenie oznakowanymi szlakami, które
są systematycznie sprawdzane pod kątem drzew zagrażających bezpieczeństwu.
b. Suche konary, które mogą w każdej chwili spaść.
c. Drzewa z widocznymi owocnikami grzybów mogą się przewrócić.
d. Przewalone drzewa. Utrudniają poruszanie się. Wejście na pień, który może być śliski, grozi upadkiem.
e. Wystające korzenie drzew, dziury i inne nierówności, o które można się potknąć.
f. Suche gałęzie leżące na ziemi.
g. Koleiny występujące po pracach leśnych.
h. Tłuczeń na drogach szutrowych nadleśnictwa.
i. Strome zbocza wynikające z ukształtowania terenu. Chodzenie po zboczach stwarza ryzyko skręcenia
lub złamania stawu skokowego. Do lasu należy chodzić, w odpowiednio dostosowanym do warunków,
obuwiu terenowym.
j. Żmije. Spotkanie z tym wężem grozi ukąszeniem. Jad może być niebezpieczny dla zdrowia. W przypadku
ukąszenia należy zgłosić się do lekarza.
k.

Kleszcze. Najbezpieczniejsze jest chodzenie drogami leśnymi. Największe ryzyko złapania kleszcza występuje na
terenach wilgotnych np. przy ciekach wodnych, na mokradłach.
l. Prace leśne. Należy omijać miejsca, w których prowadzona jest wycinka drzew.
m. Maszyny leśne. W lesie należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ leśnymi drogami mogą poruszać się:
ciężki sprzęt oraz samochody osób pracujących w lesie.
n. Dzikie zwierzęta. W przypadku spotkania należy zachować ostrożność. Psa w lesie trzeba trzymać na smyczy. To
wyeliminuje ryzyko nieszczęśliwych spotkań psa z dzikimi zwierzętami.
o. Przy złej pogodzie (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg lub na drogach lód) zwiększa się ryzyko
nieszczęśliwych wypadków. W tym czasie wycieczkę do lasu lepiej przełożyć na inny termin.
p. Niewypały i niewybuchy z czasów wojny.
q. Polowania regulujące liczebność zwierzyny. Należy zachować ostrożność.

