Regulamin zawodów Triathlonowych na dystansie 1/8 IM w Korycinie
1. Organizator
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, 16-140 Korycin , ul. Knyszyńska
2A
2. Cel
a) Upowszechnienie triathlonu, jako wszechstronnej formy ruchu.
b) Promocja Korycina w kraju i na świecie.

c) Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
Podlasia.
3. Termin i miejsce
Start i meta odbędą się w okolicach zalewu w Korycinie w dniu 29 czerwca 2019 r.
4. Program imprezy:
7:00 – otwarcie biura zawodów i wydawania pakietów startowych
8:30-9:00 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian
9:30 – rozpoczęcie zawodów
11:30 – zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców
5. Dystanse
Zawody triathlonowe zostaną rozegrane na dystansie 475 m pływania po Zalewie w
Korycinie, 22,5 km jazdy rowerem po drogach asfaltowych Gminy Korycin (Korycin –
Jasionowa Dolina – Mileszczyzna – Korycin), 5,25 km biegu (2 pętle po około 2,6 km po
trasie rozpoczynającej się przy zalewie w Korycinie i prowadzącej przez Park Plebański
leżący w sąsiedztwie Kościoła)
6. Biuro zawodów.
a) Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicy w namiocie, który mieścić się będzie
przy zalewie.
b) Biuro zawodów będzie czynne w sobotę 29.06.2019 r. w godzinach 7:00 – 9:00.
c) W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości
wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z
własnej woli. Kartę zawodnika będzie można otrzymać w dniu zawodów w biurze.
d) Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach
wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu
startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się
osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed
startem.
7. Pomiar czasu.

Organizator planuje dokonać elektronicznego pomiaru czasu dokonanego przez
profesjonalną firmę.
8. Udział.
W zawodach Triathlon Korycin mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu,
mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz
podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli.
9. Zgłoszenia i koszt udziału.
a) Organizator ustala limit uczestników w liczbie 60 uczestników.
b) Zgłoszenia na zawody można dokonać przy pomocy systemu elektronicznego
dostarczonego przez profesjonalną firmę zajmująca się pomiarem czasu. Rejestracja
zostanie uruchomiona w nie później niż na 21 dni przed zawodami. W przypadku
wolnych miejsc, zapisu dokonać można w dniu imprezy w biurze zawodów.
c) Koszt udziału w Triathlon Korycin to 50 zł.
10. Wyniki.
Wyniki zawodów będą ogłoszone bezpośrednio po ich zakończeniu.
11. Klasyfikacja i nagrody
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy
medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i następujące
nagrody:
A) Za I miejsce – voucher o wartości 400 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie
sportowym
B) Za II miejsce voucher o wartości 300 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie
sportowym
C) Za III miejsce voucher o wartości 200 pln do wykorzystania we wskazanym sklepie
sportowym
3. Wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowanych 10 nagród rzeczowych.

12. Dane osobowe.
Dane osobowe uczestników Triathlon Korycin będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Korycin.
Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego

danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach,
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne,
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33,
poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej
licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom
imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania
w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.
13. Uwagi końcowe
Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 29.06.2019 r. o godz. 09:00.
Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek,
gadżet z logotypem imprezy, bon na posiłek po zawodach, ubezpieczenie NNW.
5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
7. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
8. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród.
9. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad,
huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód
i strat o charakterze majątkowym.
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