
Regulamin "Rodzinnego wyścigu rowerowego"

Wyścig organizowany jest dla amatorów, jako impreza towarzysząca Tour de Pologne 2018. Do
udziału w imprezie zapraszamy wszystkich mieszkańców Mysłowic, miłośników kolarstwa. Wyścig
odbywać się będzie z podziałem na kategorie wiekowe.

1. CEL IMPREZY:
- Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku; 
- Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu;
- Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- Promocja Miasta Mysłowice;

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU: 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
- Urząd Miasta Mysłowice

3.  TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
- Wyścig odbędzie się w dniu 07.08.2018 w Mysłowicach

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w dniu wyścigu w godzinach 11:00 – 12:00 w miejscu
Rynek w dzielnicy Kosztowy, skrzyżowanie ulic Gagarina - Kosztowskiegj 

- Start – Skrzyżowanie ulic Gagarina - Kosztowskiej godzina 12:30 wspólny dla wszystkich.
- Trasa: 2,2 Km
- Charakterystyka trasy: asfalt
- Meta – Skrzyżowanie ulic Gagarina - Kosztowskiej.

4. BIURO WYŚCIGU:
- oznaczony namiot na rynku w Mysłowice – Kosztowy Skrzyżowanie ulic Gagarina - 

Kosztowskiej.
- Zapisy w dniu:  07.08.2018 – namiot na rynku w Mysłowice – Kosztowy Skrzyżowanie ulic 

Gagarina - Kosztowskiej.

Zawodnicy chcący startować w wyścigu mogą dokonywać zapisów poprzez wypełnienie
formularza i złożenie go w namiocie organizacyjnym

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW:
- Wyścig odbędzie  się  przy  ruchu  częściowo  ograniczonym.
- Organizator  zapewnia  karetkę  pogotowia  z  obsługą  medyczną , wóz  sędziowski.
- Skrzyżowanie ulic Gagarina - Kosztowskiej.
- Dystans wyścigu; ok.2,2 km.

6. ZGŁOSZENIA  I  ZASADY  UCZESTNICTWA:
Prawo  startu  mają  zawodnicy posiadający: 
- sprawny  rower,  kask  ochronny  –  twardy  oraz  zaświadczenie  lekarskie  lub  podpisane

oświadczenie o swoim stanie zdrowia,
- dokument stwierdzający tożsamość i datę urodzenia,
- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach
- w wyścigu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby - niezrzeszone w klubach kolarskich,

które nie posiadają licencji kolarskiej.



7. WYŚCIG ROZEGRANY BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:                      
Mężczyźni:
Kategoria I: do 17 lat (liczy się data urodzenia)
Kategoria II: powyżej 17 lat (liczy się data urodzenia)
Kobiety:
Kategoria I: do 17 lat (liczy się data urodzenia)
Kategoria II: powyżej 17 lat (liczy się data urodzenia)

8. ZASADY FINANSOWANIA.
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

9. OPIEKA MEDYCZNA:
Organizator zabezpiecza oznakowany pojazd osobowy z obsługą medyczną. Obsługa medyczna 
będzie zapewniona również po zakończeniu wyścigu.

10. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA WYŚCIGU:
Bezpieczeństwo kolumny wyścigu zapewnione będzie siłami policji, straży miejskiej oraz 
wolontariuszy.

11.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
1. Dane osobowe uczestników  Rodzinnego Wyścigu Rowerowego będą przetwarzane w 

celach organizacji i przeprowadzenia w/w zawodów.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w 

Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
3. Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu będą

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 
Rozporządzeniem 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,

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

5. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
6. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w zawodach.

9. Uczestnicy wyścigu rowerowego wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie 
wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 41-400 Mysłowice, ul. Ks. N. 
Bończyka 32z oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych 
zawierających wizerunek uczetników na stronie internetowej MOSiR 



(www.mosir.myslowice.pl) oraz na profilach zarządzanych przez MOSiR takich jak 
Facebook  (www.facebook.com/mosir.lubie.to) oraz YouTube w celu informacji i promocji. 
Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Komisję sędziowską powołuje organizator imprezy.
Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i  zobowiązany  jest  do  
przestrzegania  regulaminu  wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy uczestnika wypadki oraz  
zagubione podczas imprezy rzeczy.
Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do:
- Przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz przepisów PZKol;
- Podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych i organizatorów wyścigu;
- Podporządkowania się normom bezpieczeństwa obowiązującym podczas imprez sportowo – 
rekreacyjnych.
W sprawach nie objętych regulaminem decydują wspólnie: Organizator i Sędzia Główny.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

12. NAGRODY:
Pierwszych 100 zawodników otrzyma okolicznościową koszulkę
Nagrody  rzeczowe  i dyplomy dla  trzech  pierwszych  zawodników  w  każdej  kategorii.
Nagrody dla Najstarszego i Najmłodszego uczestnika wyścigu.
Rozdanie nagród  po  zakończeniu wyścigu.

Zapraszamy wszystkich miłośników kolarstwa, zawodników i sponsorów.

13. MAPA WYŚCIGU:
w załączeniu




