REGULAMIN
XI ROWEROWEGO WYŚCIGU PO KREMÓWKI
z okazji obchodów Dnia Papieskiego
Puławy, 4 października 2020 r.

CELE:
- Obchody Dnia Papieskiego w Puławach.
- Uczczenie pamięci o Wielkim Polaku – Papieżu Janie Pawle II, który kochał sport.
- Popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II oraz przybliżenie uczestnikom
wyścigu modelu życia zaproponowanego przez Ojca Świętego.
- Propagowanie i umacnianie zdrowych i chrześcijańskich zasad współzawodnictwa.

ORGANIZATOR:
- Stowarzyszenie Rodzina
- Parafia Świętej Rodziny w Puławach
PARTNERZY:
- Mostostal Puławy
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
TERMIN I MIEJSCE:
Wyścig zostanie rozegrany w dniu 4 października 2020 r. (niedziela) w Puławach
w godz. 14.00 – 17.30
TRASA:
- Dzieci kl. I – VIII szkoły podstawowej, młodzież szkoły średniej, dorośli – trasa ok. 1000 m
zamyka się w pętlę wzdłuż ulic: Aleja Królewska, fragment ul. Czartoryskich (jeden pas ruchu),
Aleja Mała, fragment ulicy Piłsudskiego (jeden pas ruchu).
- Każda grupa ma do przejechania różną, wyznaczoną liczbę okrążeń wyznaczonej trasy.
- Dzieci w wieku przedszkolnym – trasa skrócona, ok 200 m.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów w godzinach 13.00 – 14.00 w miejscu startu i mety.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
KATEGORIE:
- wiek przedszkolny (w przypadku dużej ilości zgłoszeń, dzieci zostaną podzielone na dwie grupy
oddzielnie rywalizujące: dziewczynki i chłopcy);
- szkoły podstawowe kl. I – III (w przypadku dużej ilości zgłoszeń, dzieci zostaną podzielone na
dwie grupy oddzielnie rywalizujące: dziewczynki i chłopcy);
- szkoły podstawowe kl. IV – VI (w przypadku dużej ilości zgłoszeń, dzieci zostaną podzielone na
dwie grupy oddzielnie rywalizujące: dziewczynki i chłopcy);
- szkoły podstawowe klasy VII – VIII;
- szkoły średnie mężczyźni do 50 roku życia;
- kobiety OPEN;
- mężczyźni powyżej 50 roku życia
DODATKOWE INFORMACJE:
- uczestnicy rywalizują na dowolnych rowerach;
- wszyscy uczestnicy wyścigu zobowiązani są do jazdy w kaskach ochronnych, brak kasku
wyklucza uczestnika ze startu (ze względu na istniejącą pandemię wirusa Sars-cov19
wypożyczalnia kasków nie będzie funkcjonować podczas wyścigu)
- start osób nieletnich wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
(załącznik nr 1)
NAGRODY:
- we wszystkich kategoriach dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca) przewidziane są nagrody
w formie pucharów lub statuetek a także nagrody rzeczowe. W kategorii przedszkolaki oraz klasy I
– III wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
ZAPISY GODZ. 13.00 – 14.00
START GODZ. 14.00
Grupa I uczniowie klas VII – VIII szk. podst. - 3 okrążenia
Grupa II uczniowie szkoły średniej i mężczyźni do lat 50 - 4 okrążenia
Grupa III dzieci w wieku przedszkolnym (dziewczynki , chłopcy) - wyznaczona trasa
Grupa IV uczniowie klas I – III szk. podst (dziewczynki, chłopcy) – 1 okrążenie
Grupa V kobiety OPEN - 3 okrążenia
Grupa VI mężczyźni powyżej 50 roku życia - 3 okrążenia
Grupa VII uczniowie klas IV – VI szk. podst. (dziewczynki, chłopcy) - 2 okrążenia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, bądź skradzione podczas trwania
zawodów oraz za wypadki spowodowane podczas wyścigu;
- organizator nie przewiduje szatni/przebieralni dla uczestników;
- uczestnicy nie są ubezpieczeni na czas zawodów;
- o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny;
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian ilości okrążeń określonych grup ścigających się oraz
do zmian kategorii ścigających się w zależności od ilości zgłoszonych osób do ścigania się;
- uczestnictwo w wyścigu jest jednocześnie deklaracją, że u uczestnika nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych i medycznych do udziału w zawodach;
- uczestnictwo w zawodach jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku uczestnika na stronie
internetowej organizatora oraz na jego facebooku;
- zgłoszenie do udziału w wyścigu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem i akceptuje
jego postanowienia.

tel. kontaktowy
Anna Różycka 698 115 182
Renata Szczypa 517 385 307

Szpital
24 – 100 Puławy. ul. J. Bema 1
tel. alarmowe
999 112

Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
XI Rowerowy Wyścig po Kremówki, 4.10.2020 r.
Dane zawarte w zgłoszeniu pozyskiwane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego
uczestników wydarzenia w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Dane kontaktowe KAŻDEGO uczestnika biorącego udział w wydarzeniu
(* w przypadku osoby niepełnoletniej, dane kontaktowe wypełnia rodzic/opiekun uczestnika)
………………………………………………………..
TEL. KONTAKTOWY (*RODZICA/OPIEKUNA)

……………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

ADRES ZAMIESZKANIA(*RODZICA/OPIEKUNA)

*ZAZNACZA TYLKO UCZESTNIK LUB RODZIC/OPIEKUN
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA WYŚCIGU
Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka w XI Rowerowym
Wyścigu po Kremówki w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego w
Puławach. Stwierdzam jednocześnie, że u mnie/mojego dziecko nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić
udział w zawodach. Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za
siebie/moje dziecko podczas całego Wyścigu.

czytelny podpis uczestnika/rodzica (opiekuna)

Oświadczenie o stanie zdrowia i zapoznaniu się z regulaminem wydarzenia * WYPEŁNIA KAŻDY!!!
Według swojej najlepszej wiedzy oświadczam, że nie jestem/moje
dziecko (podopieczny) nie jest/ osobą zakażoną oraz nie przebywam/a
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczam,
że jeżeli wystąpią u mnie/ mojego dziecka objawy choroby, nie wezmę
udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.
Zapoznałem się z regulaminem wydarzenia i zobowiązuję się do jego
przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych /danych osobowych mojego dziecka.

czytelny podpis uczestnika / rodzica (opiekuna)

Informacja o ochronie danych osobowych
W celu realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 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) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzina” ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy, zwane dalej Stowarzyszenie „Rodzina”.
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6
ust. 1 lit. a). 3.Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane osobowe i dane kontaktowe.
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwia udział w wydarzeniu.
5.Dane osobowe Administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom - podmiotom,
z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
6.W sytuacji zagrożenia epidemicznego w kraju, zwłaszcza w przypadku podejrzenia o zakażenie chorobą zakaźną, w tym COVID-19 osób
korzystających z wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie „Rodzina”, Administrator przekazuje dane osobowe właściwym organom
sanitarnym, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, na podstawie
obowiązujących przepisów.
7.Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8.Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji danej oferty artystycznej, a po tym czasie przez
okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia.
9.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody.
10.Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

