REGULAMIN
WYŚCIGÓW NA ROWERKACH BIEGOWYCH
02.07.2017
1.

Organizator:

Organizatorem wyścigów na rowerkach biegowych jest Expo Mazury S.A. z siedzibą w
Ostródzie, przy ul. Grunwaldzkiej 55, 14-100 Ostróda, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513712, NIP
8392767573, kapitał zakładowy 116.928.000,00 zł opłacony w całości, skład zarządu:
Pan Mariusz Dziuda – Prezes Zarządu, Pani Beata Maly-Kaczanowska – Wiceprezes
Zarządu, Pani Anna Piotrowska – Członek Zarządu

2.

Biuro zawodów Organizatora:

1.)

Biuro zawodów zlokalizowane jest w siedzibie Expo Mazury S.A. przy ulicy
Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie w Klub S7.

2.)

Biuro zawodów czynne jest w dniu 2.07.2017 od 09:00 do 16:00.

3.

Nazwa zawodów :

Wyścigi na rowerkach biegowych

4.

Data i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się w dniu: 2.07.2017 r. od godziny: 13:00 do godziny: 15:30 w
ramach odbywającego się wydarzenia pn. „Jarmark Tysiąca Jezior” na terenie obiektu
Expo Mazury S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie w miejscu wyznaczonym przez
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu złych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów lub otrzymania zbyt
małej liczby zgłoszeń, tj. min. po 5 zgłoszeń w każdej kategorii wiekowej.

5.

Cel zawodów:

Celem zawodów jest propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży

6.

Uczestnicy:

1.)

Uczestnikiem zawodów może być dziecko w wieku od 2 do 5 lat, które zostanie
zgłoszone przed zawodami przez swojego rodzica lub opiekuna prawnego.
Zgłoszenie dziecka do udziału w zawodach następuje przez wypełnienie karty
zgłoszeniowej i złożenie jej w biurze zawodów Organizatora w dniu zawodów do
godz. 13.00.
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2.)

Karta zgłoszeniowa będzie dostępna w biurze zawodów Organizatora w dniu
2.07.2017 od godz. 9.00 lub na stronie internetowej:
http://www.jarmarktysiacajezior.pl/sites/default/files/formularz.pdf

3.)

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać sprawny rowerek biegowy
oraz kask rowerowy. Organizator ma prawo wykluczyć z zawodów uczestnika,
który nie posiada kasku rowerowego. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą
odpowiedzialność za stan techniczny rowerków biegowych.

4.)

W trakcie zawodów rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani są do
sprawowania opieki nad dziećmi.

7.

Harmonogram zawodów:

Zawody odbędą się wg następującego harmonogramu:
09:00 – 13:00 - rejestracja uczestników i przydzielenie numerów startowych
13:00 – 15:00 - zawody (wyścigi dzieci) w wyznaczonych grupach wiekowych
15:00 – 15:30 - uroczyste wręczenie nagród

8.

Kategorie wiekowe zawodów :

Wyścigi na rowerkach biegowych zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach
wiekowych:
- dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat,
- dla dzieci w wieku powyżej 3 lat do 4 lat,
- dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do 5 lat.

9.

Wyścigi

1.)

Wyścigi odbędą się na trasie o długości 60 m oznaczonej przez Organizatora z
wyznaczoną linią startu i mety.

2.)

Uczestnicy wyścigów będą startować ze startu równego.

3.)

O pozycji w klasyfikacji wyścigu w danej kategorii wiekowej będzie decydować
kolejność przybycia Uczestnika ma linię mety.
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10.

Nagrody:

Za trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych Organizator przyzna
nagrody rzeczowe wymienione poniżej. Wartość każdej z nagród nie przekroczy kwoty
760 zł.
Kategoria wiekowa

2 do 3 lat

Powyżej 3 lat do 4 lat

Powyżej 4 lat do 5 lat

I miejsce
Buty Viggami

Buty Viggami

Buty Viggami

Kask rowerowy

Kask rowerowy

Deskorolka Fiszka

Pamiątkowy medal i dyplom

Pamiątkowy medal i dyplom

Pamiątkowy medal i
dyplom

II miejsce
Buty Viggami

Buty Viggami

Buty Viggami

Mata wodna

Voucher rodzinny do
Muzeum Grunwald

Voucher rodzinny na
rejs statkiem ŻOE

Wejściówka jednorazowa
do Kidz Fun

Wejściówka jednorazowa do
Kidz Fun

Wejściówka
jednorazowa do Kidz
Fun

Pamiątkowy medal i dyplom

Pamiątkowy medal i dyplom

Pamiątkowy medal i
dyplom

III miejsce
Buty Viggami

Buty Viggami

Buty Viggami

Kształty na rzepy

Paletki z przyssawkami

Nagrody książkowe (3
szt.)

Pamiątkowy medal i dyplom

Pamiątkowy medal i dyplom

Pamiątkowy medal i
dyplom

11. Postanowienia końcowe:
1.) Zgłaszając udział w zawodach poprzez złożenie karty zgłoszeniowej w biurze
zawodów Organizatora Uczestnik i jego rodzice/opiekunowie prawni akceptują
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.)

Uczestnicy zawodów oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do
stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń służb
porządkowych Organizatora.

3.)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników zawodów za
szkody, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez
innych Uczestników zawodów.

4.)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów.

5.)

Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dziecka (Uczestnika zawodów) w tym także dla potrzeb działań
marketingowych podejmowanych przez Organizatora, włączając w to wysyłanie
wiadomości mailowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
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5.)

Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe z
zawodów oraz wywiady z dzieckiem (Uczestnikiem zawodów) mogły być
zamieszczone w celach marketingowych na stronie internetowej Organizatora.

ORGANIZATOR

Akceptuję pod względem formalno-prawnym:
Elektronicznie podpisany
przez Przemysław Grzyb
DN: c=PL, o=LEGE ARTIS
KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO PIOTR BAZYLUK,
ou=LEGE ARTIS KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO PIOTR
BAZYLUK, cn=Przemysław
Grzyb,
email=przemyslaw.grzyb@lea
s.pl
Data: 2017.06.23 13:16:21
+02'00'
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