REGULAMIN UCZESTNICTWA W

Kociewie Kołem.

ORGANIZATOR IMPREZY

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM
08 listopada 2020
Start i meta są zlokalizowane na terenie Lubichowa, zgodnie z mapą trasy.
08/11/2020, niedziela: godz. 08.00-9:45 - rejestracja zawodników w biurze startowym
08/11/2020, niedziela: godz. 09.00-10.00 - wyprowadzenie grup startowych na trasę
Zamknięcie mety w dniu imprezy godz. 15:00
CEL ORGANIZACYJNY





popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
rozwinięcie współpracy między organizacjami samorządowymi oraz mieszkańcami
promocja walorów krajoznawczych i turystycznych woj. pomorskiego

TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY
Trasa maratonu wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Liczy ona max. 105 km. Do wyboru
dystanse: 40, 60 km lub 105 km. Start odbywa się w grupach do 15 osób, co 2 minuty. Jazda odbywa
się samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy maratonu, którzy zrezygnują z kontynuowania dalszej jazdy
rowerem tracą status uczestnika imprezy. Na trasie organizatorzy przygotują do 3 punktów
regeneracyjnych, na których maratończycy otrzymają napoje i posiłki regeneracyjne. Lotny serwis
rowerowy dojeżdża na wezwanie i świadczy usługi, nie prowadzi sprzedaży części rowerowych.
UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym przygotowaniu
kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i rejestracja przez serwis
internetowy. Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej
zgody rodziców na start w maratonie, karty rowerowej oraz zaświadczenia od lekarza sportowego
dopuszczającego do startu w maratonie.
Obowiązkowe wyposażenie: OŚWIETLENIE ROWERU Z PRZODU BIAŁE, Z TYŁU CZERWONE;
KASK SZTYWNY PRZEZ CAŁY CZAS JAZDY NA ROWERZE. Organizatorzy zalecają posiadanie
telefonu komórkowego i korzystanie z niego tylko podczas postoju. Każdy uczestnik musi mieć na sobie
numer startowy z bieżącej edycji imprezy.
OPŁATY STARTOWE

123 zł

przelewem online

150 zł

w biurze startowym

Opłaty przyjmowane są przelewem na konto PKO 17 1440 1387 0000 0000 1253 9029 za
pośrednictwem panelu rejestracyjnego na stronie imprezy, w biurze startowym – przelew/gotówka.
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REZYGNACJA
Do 30 dni przed imprezą zwracamy wpisowe pomniejszone o 39 zł opłaty manipulacyjnej
Poniżej 30 dni do imprezy opłata startowa nie podlega zwrotowi.
ZAMIANA UCZESTNIKA
1. Przelej opłatę manipulacyjną 40 zł na nr konta PKO 17 1440 1387 0000 0000 1253 9029
2. Prześlij potwierdzenie przelewu opłaty manipulacyjnej na kontakt@rowerover.pl
3. Napisz “Kto za Kogo” pojedzie. Nowa osoba powinna zarejestrować się na liście
startowej przez panel rejestracyjny, bez podejmowania opłaty wpisowej.
ILOŚĆ PAKIETÓW STARTOWYCH
Dla uczestników przygotowano 250 pakietów startowych
PAKIET STARTOWY I ŚWIADCZENIA
Każdy uczestnik, który przejedzie trasę maratonu otrzymuje medal ukończenia oraz dyplom.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają dodatkowo:
 numer startowy
 elektroniczny pomiar czasu
 BUFETY (napoje zimne i ciepłe, posiłki)
 eskortę ratowników na motocyklach
 zabezpieczenie medyczne
 lotny serwis rowerowy
 płatne fragmenty trasy
 ciepły posiłek na mecie
 masaż powysiłkowy na mecie (zależy od pogody)
 ubezpieczenie NNW
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczestników imprezy jest Organizator. Dane osobowe
uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia maratonu i nie będą
udostępniane innym odbiorcom. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia list wyników, przesłania
informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok
urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do firmy mierzącej
czas.. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział
w imprezie. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w imprezie, obejmuje także
publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje – na stronie internetowej imprezy. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane
przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w
każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i
filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
















impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje zakaz korzystania z zorganizowanej
pomocy osób trzecich.
Uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po
drodze sklepach.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu uczestnika w przypadku
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku
stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Uczestnik, który zrezygnuje ze startu na 30 dni przed imprezą traci prawo do opłaty startowej i
świadczeń.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada; jazda
po drogach odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, które to obowiązują podczas
imprezy.
Podczas imprezy każdego uczestnika obowiązuje Prawo o Ruchu Drogowym oraz konieczność
dostosowania się do poleceń służb drogowych.
Brak przestrzegania Prawa Drogowego niesie za sobą ryzyko wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na imprezę i powrotu z niej.
Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność. Osoby o
niestabilnym stanie zdrowia winny przed startem skonsultować się z lekarzem
sportowym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o
środowisko naturalne.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu.
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