Regulamin 2018
1. Organizator
•
•

Fundacja Good Time
Rada Dzielnicy Gdynia Cisowa

2. Termin
30 września 2018
3. Miejsce
Biuro zawodów: Zbiórka i zapisy przy PKP Gdynia Chylonia (Plac Dworcowy 4)
Trasa: Gdynia – Kąpino – Gdynia (ok. 25 km)
4. Cel imprezy
a) popularyzacja wyścigów rowerowych wśród dzieci i młodzieży,
b) integracja mieszkańców Gdyni i jej dzielnic,
5. Zbiórka
a) o 9:15
6. Uczestnictwo
a) w rajdzie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania
aktywności fizycznej, zwłaszcza jazdy na rowerze,
b) w rajdzie można wystartować tylko po dokonaniu zapisu przed startem,
c) dzieci mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką rodzica/opiekuna.
7. Trasa
1. 10:00 – Start
2. Przejazd do Kąpina (na miejscu piknik z atrakcjami)
3. Powrót

8. Zasady poruszania się po trasie w czasie trwania zawodów:
• uczestnicy korzystają z prawej części przejazdu wzdłuż trasy,
• wszyscy uczestnicy jadą w bezpiecznych odległościach od siebie,
• zawodnicy wyprzedzający wykonują manewr z lewej części trasy.
9. Zabrania się uczestnikom wyścigu rowerowego:
• jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na
pedałach,
• zajeżdżania drogi innym uczestnikom,
• nagłego zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny.
10. Nagrody w dniu imprezy
a) każdy pełnoprawny uczestnik otrzyma gadżety związane z rajdem i poczęstunek +

napój.
11. Wpisowe
W rajdzie nie pobiera się opłaty startowej.
12. Zgłoszenia
a)
on-line: puchargdyni.pl – zakładka zgłoszenia,
b)
w dniu imprezy przed wyruszeniem.
Uwaga: Każdy uczestnik, który nie zdąży zapisać się internetowo może wypełnić wcześniej
kartę zgłoszeniową dostępną na: puchargdyni.pl/p/zgloszenia.html
13. Postanowienia końcowe
a) zawody odbędą się bez względu na pogodę,
b) organizator zapewnia w dniu imprezy ograniczoną liczbę medali, osoby które nie
otrzymają medalu w dniu imprezy będą mogły odebrać go w późniejszym
terminie w biurze Rady Dzielnicy,
c) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i
za szkody wyrządzone przez uczestników,
d) organizator posiada ubezpieczenie OC,
e) zawodnik, który podpisał zgłoszenie zgadza się na powyżej przedstawiony
regulamin,
f) zawodnik, który podpisał zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku przez organizatora do celów marketingowych zgodnie z art. 81 ust.1
ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z póź zm.).
g) zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy zgadza się 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 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,
h) wszelkie spory rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym,
sędziami pomocniczymi i osobami technicznymi,
i) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Sponsor:
•

JumpCity – jumpcity.pl

Patronat honorowy:
•
•

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
Polski Komitet Olimpijski

Patronat medialny:
•
•
•
•
•

Młoda Gdynia – mlodagdynia.pl
zKaszub Info – zkaszub.info
Radio Gdańsk – radiogdansk.pl
Maratony Polskie – maratonypolskie.pl
Głos Gdyni – glosgdyni.pl

Kontakt:
Biuro Pucharu Gdyni
881 048 884
pon. - pt. | 9:00 - 16:00

