Regulamin VanRysel Indoor Cycling Cup
dalej zwany również „Regulaminem”
§1
Organizator
1. Wyścig zwift (zwany dalej „Wyścigiem”) organizowany i prowadzony jest przez Decathlon sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowanej w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058 (zwana dalej:
„Organizatorem”).
2. Osobami kontaktowymi ze strony Organizatora są pracownicy Decathlon:
● Pan Jarosław Kowalczyk- sklep Decathlon Kartuska ul. Szczęśliwa 1, 80-176 Gdańsk
● Pan Radosław Łabędzki - sklep Decathlon Rumia, ul. Grunwaldzka 110, 84-230 Rumia

§2
Cel Wyścigu
Celem Wyścigu jest popularyzacja sportu oraz promowanie marek „Decathlon”.
§3
Termin i miejsce Wyścigu
1. Wyścig odbywa się w trakcie trwania BIKE TRADE SHOW 2020 na halach AMBEREXPO, ul.
Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
2. Wyścig odbywa się w dniach: 29 lutego 2020 w godzinach 10-18 | 1 marca 2020 w godzinach
10-17
§4
Warunki uczestnictwa
1. W Wyścigu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które wypełnią i dostarczą Organizatorowi w
dniu startu "VanRysel Indoor Cycling Cup" przed przystąpieniem do Wyścigu, formularz
zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem
pozostałych postanowień Regulaminu (zwane dalej: „Uczestnikiem”, „Uczestnikami”) .
2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
3. Każdy Uczestnik jest obowiązany posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość (legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty).
4. W Wyścigu może uczestniczyć Uczestnik dobrego stanu zdrowia, który nie cierpi na choroby
uniemożliwiające lub utrudniające uprawianie dyscypliny będącej przedmiotem Wyścigu.
5. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się decyzjom Organizatora.

6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, paragrafu 5
poniżej, jak i również w przypadku nieprzestrzegania zasad fair play, Organizator zastrzega
sobie możliwość wykluczenia z Wyścigu Uczestnika, według wyłącznej decyzji Organizatora.
7. Organizator, wszystkie podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją Wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
szkody osobowe ani majątkowe Uczestników i innych osób powstałe przed, w trakcie, lub po
Wyścigu, w związku z Wyścigiem.
8. Warunkiem Uczestnictwa jest wykupienie biletu wstępu na BIKE TRADE SHOW:
http://biketradeshow.pl/title,ZWIEDZAJACY,pid,3623.html
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§5
Stosowane zasady Wyścigu
Osobą odpowiedzialną za przebieg Wyścigu jest wyznaczony pracownik sklepu Decathlon.
Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby
odpowiedzialnej za przebieg Wyścigu.
Organizator zapewnia sprzęt sportowy, niezbędny do przeprowadzenia Wyścigu.
Organizator nie pokrywa żadnych kosztów, związanych z udziałem w Wyścigu, Uczestnikom
ani opiekunom Uczestników biorących udział w Wyścigu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej.
Wyścig polega na przejechaniu trasy w aplikacji zwift w jak najkrótszym czasie, na rowerach
Van Rysel dostępnych w rozmiarach: XL, L, M, S, XS.
Trasa ZWIFT: https://zwiftinsider.com/hilly-route/
Rowery posiadają pedały SPD oraz platformowe z noskami, jednakże każdy uczestnik może
wziąć udział w Wyścigu z prywatnymi pedałami.
Wyścig będzie odbywał się w strefie trenażerów.
Uczestnik może wziąć udział w Wyścigu tylko jeden raz podczas całego okresu trwania
Wyścigu, określonego w § 3 ust. 2 powyżej.
W przypadku uzyskania najlepszego czasu wynik jest zapisywany na tablicy.
Podczas Konkursu obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu,
wyrobów tytoniowych i zakazanych przez prawo substancji.
§6
Zasady klasyfikacji

1. Uczestnicy klasyfikowani są według najszybszego czasu przejazdu wg. zasad określonych w §
5 Regulaminu.
2. Obowiązują dwie klasyfikacje OPEN kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i
mężczyzn.
§7
Nagrody
1.
2.
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Nagrodami będą karty podarunkowe do sieci sklepów Decathlon.
Open Kobiet: I miejsce 600 zł; II miejsce 300 zł; III miejsce 200 zł
Open Mężczyzn: I miejsce 600 zł, II miejsce 300 zł; III miejsce 200 zł
Kategorie wiekowe kobiet za zwycięstwo:

●
●
●
●

K20 do 29 lat 100 zł;
K30 30-39 lat 100 zł;
K40 40-49 lat 100 zł;
K50 50 lat i więcej 100 zł;

Kategorie wiekowe mężczyzn za zwycięstwo:
● M20 do 29 lat 100 zł;
● M30 30-39 lat 100 zł;
● M40 40-49 lat 100 zł;
● M50 50-59 lat 100 zł;
● M60 60 lat i więcej 100 zł;
5. Uczestnik nie może przenosić prawa do odbioru nagrody na inne osoby.
6. Nagrody otrzymają tylko Ci Uczestnicy, którzy stawią się osobiście w wybranym przez siebie
sklepie Decathlon z Trójmiasta w formularzu zgłoszeniowym.
7. Nagrody nie dublują się.
§8
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 luty 2020 r. do godz. 23:59 wyłącznie poprzez formularz
on-line dostępny pod adresem: www.elektronicznezapisy.pl lub w dniu zawodów jeśli zostaną
wolne terminy.
2. Dokonując zgłoszenia wybieramy konkretny termin wraz z konkretnym rozmiarem roweru dla
siebie.
§9
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wyścigu jest Organizator.
2. Regulamin Wyścigu będzie traktowany jako zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą
złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika lub
przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, o ile taka akceptacja jest wymagana.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników, rodziców lub opiekunów prawnych
Uczestników będzie odbywało się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą.
3. Uczestnik, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak i też danych
osobowych Uczestnika, na przetwarzanie których wyraził zgodę, jak również ich poprawiania
oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie
dokonywane jest na podstawie zgody), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W związku z celami, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników,
odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków

wynikających z Regulaminu (np. firmy medyczne współpracujące z Organizatorem w
przygotowaniu konkursów sportowych), a także podmioty pośredniczące w działaniach
wykonywanych przez Organizatora, np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe lub
kancelarie prawne.

§ 10
Wykorzystanie wizerunku
1. Uczestnik akceptując regulamin Wyścigu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych
osobowych oraz wizerunku na portalu internetowym Organizatora, bądź innym wskazanym
przez tego ostatniego, w celach promocyjnych Wydarzenia lub innych wydarzeń sportowych
z nimi związanych.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Informacje bieżące dotyczące Wyścigu będą podawane przez Organizatora.
2. Podczas trwania Wyścigu wszystkich Uczestników obowiązuje także regulamin obiektów, w
których odbywa się Van Rysel Indoor Cycling Cup.
3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do znajomości postanowień niniejszego Regulaminu i jego
przestrzegania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników.
5. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie obejmuje, wszelkie wiążące decyzję będą
podejmowane przez Organizatora.
Gdańsk, 29.01.2020 r.

