
Regulamin zawodów: Słubicka Czasówka 2020r.  

 

1. ORGANIZATORZY 

Krzysztof Murdza 

oraz zespół ds. inicjatywy lokalnej. 

Patronem honorowym imprezy jest Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak 

 

2. CEL IMPREZY 

- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce 

- propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania wolnego czasu 

- promocja miasta i gminy Słubice oraz sołectwa Nowy Lubusz 

- promowanie zdrowego trybu życia 

- promowanie aktywności dzieci i młodzieży 

- integracja mieszkańców oraz możliwość wspólnego spędzania czasu 

 

3. MIEJSCE, DATA I TRASA WYŚCIGU 

- zawody odbędą się w dniu 19 września 2020 roku w miejscowości Nowy Lubusz gm. Słubice, na 

trasie płaskiej, biegnącej na i równolegle obok ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym 

- start odbędzie się na wysokości miejscowości Nowy Lubusz (pierwsza cześć asfaltowa - jazda po 

ścieżce rowerowej), po ok 7,5km nawrót i jazda poniżej wału, po szutrowej drodze utwardzonej 

- start i meta znajdują się równolegle obok siebie 

- kontrolne maty chipowe: na starcie, na nawrocie, na mecie. 

- relacja on-line z trasy (międzyczasy) na żywo na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl 

- wyścig będzie rozgrywany w formule jazdy indywidualnej na czas, zawodnicy będą startować 

pojedynczo w odstępach 1min. Dzieci również będą startować w odstępach 1min, ale nawrót będą 

mieli zlokalizowany po przejechaniu ok 2km. 

- dystans główny: ok 15km 

- dystans krótki: ok 4km 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- prawo startu w zawodach będą miały osoby , które dokonają rejestracji elektronicznej na stronie 

www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz podczas zapisów  elektronicznych, uiszczą opłatę startową 

(przelew na konto, brak możliwości wpłat w biurze zawodów).  

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


- zgłoszenie się do zawodów to jednocześnie akceptacja regulaminu imprezy 

- limit uczestników: 100 zawodników na dystans główny, 30 dzieci na dystans krótki. Decyduje 

pierwszeństwo wpłat opłaty startowej na konto podane w regulaminie, oraz (na dystans krótki: 

kolejność zgłoszeń plus opłata startowa w wysokości 50zł, całkowicie zwrócona w przypadku startu 

zgłoszonego w zawodach dziecka) 

- prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat (w przypadku startu osób 

młodszych wymagane jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, która będzie dostępna 

w biurze zawodów) 

 

5. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

- w ramach opłaty startowej uczestnik wyścigu głównego otrzymuje: 

* pakiet startowy, a w nim między innymi profesjonalną koszulkę kolarską, dedykowaną specjalnie na 

tę imprezę, uszytą przez firmę Quest o wartości ok 150zł (dla uczestników dystansu długiego) 

* bidon kolarski (dla uczestników dystansu krótkiego) 

* niepowtarzalny medal okolicznościowy na mecie 

* pyszny posiłek regeneracyjny po ukończeniu zawodów 

* pieczone na ognisku kiełbaski z dodatkami 

* bezpłatny wstęp dla dzieci na dmuchany plac zabaw 

* elektroniczny pomiar czasu 

* zabezpieczenie medyczne 

* ubezpieczenie NW na czas trwania zawodów 

* puchary dla najlepszych w poszczególnych kategoriach 

* losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników wyścigu (obu dystansów)  

 

6. OPŁATA STARTOWA 

- każdy uczestnik wyścigu głównego będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 

90zł na konto nr: 

15 1600 1462 1831 5724 6000 0001 

- każdy uczestnik wyścigu krótkiego będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej zwrotnej w 

100% (w przypadku wzięcia udziału dziecka w zawodach) w wysokości 50zł na konto: 

15 1600 1462 1831 5724 6000 0001 

*całkowity zwrot opłaty startowej jest uzależniony od startu dziecka w zawodach - jeśli dziecko 

wystartuje, opłata zostanie zwrócona, jeśli nie wystartuje, opłata startowa przepada na rzecz 

organizatora 

(w tytule podajemy: imię i nazwisko oraz dystans: główny lub dystans krótki - dla dzieci) 



- płatności dokonujemy bezpośrednio przy zapisach 

- organizator zamknie zapisy po osiągnięciu podanego w regulaminie limitu uczestników opłaconych 

- opłata startowa dystansu długiego nie podlega zwrotowi 

* nr startowy, montowany na kierownicę, uczestnicy otrzymają w biurze zawodów i podlega on 

zwrotowi po ukończeniu wyścigu (nr jest bezpłatny) 

 

7. HARMONOGRAM ZAWODÓW  

- 8.30-9.30 Biuro Zawodów dystansu krótkiego 

- 9.30-11.00 Biuro Zawodów dystansu długiego 

- 11.15 Oficjalne otwarcie zawodów i ścieżki rowerowej 

- 11.30 Start dystansu krótkiego (dzieci) 

- 12.30 Start dystansu długiego 

- 14.30-15.00 Dekoracja zwycięzców oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników 

 

8. KATEGORIE WIEKOWE 

- dystans główny: 

* kobiety OPEN 

* mężczyźni OPEN 

* 100kg + 

* najlepszy mieszkaniec miasta i gminy Słubice 

* najlepsza mieszkanka miasta i gminy Słubice 

- dystans krótki 

* dziewczynki (roczniki 2008 - 2011) OPEN 

* chłopcy (roczniki 2008 - 2011) OPEN 

 

9. NAGRODY 

- puchary za miejsca 1-3 

- bardzo atrakcyjne nagrody losowane wśród wszystkich uczestników (informacja o nich będzie 

podawana na profilu FB imprezy) 

 

 

 



10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

- zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów i GIS w sprawie zapobiegania zakażeniom 

koronawirusem SARS-CoV-2, Słubicka Czasówka będzie dostosowana do aktualnych wytycznych i 

ograniczeń związanych z zapobieganiem zakażeniom koronawirusem, przede wszystkim w zakresie 

limicie osób biorących udział w wydarzeniach sportowych na otwartej przestrzeni oraz ochrony 

osobistej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas 

aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego 

dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. 

Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy: są 

zdrowi, bez przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we 

współzawodnictwie sportowym oraz, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przed zawodami, nie 

zaobserwowali u siebie ani u osób w swoim otoczeniu żadnych objawów koronawirusa 

(nieprzebywający na kwarantannie uczestnik Słubickiej Czasówki oświadcza, że: "W przypadku 

zakażenia koronawirusem w toku zawodów nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec organizatora 

zawodów") 

- zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego każdy uczestnik zawodów będzie dążył do 

zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami 

- każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na kontrolne sprawdzania temperatury ciała przez zespół 

ratowników medycznych zabezpieczających imprezę 

- każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że nie ma gwarancji, że udział w zawodach nie 

spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby SARS-CoV-2 oraz, że 

ma świadomość, że ryzyko takie istnieje 

- przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na możliwość niedopuszczenia do zawodów przez 

Organizatora w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy SARS-CoV-2, a także jeżeli 

kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37,5 stopni Celcjusza 

- podczas trwania zawodów zgadza się na naruszenie reguły dystansu społecznego jeżeli zaistnieje 

konieczność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. W takich sytuacjach kontakt służb 

medycznych i służb Organizatora z Zawodnikiem odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich 

możliwych środków bezpieczeństwa 

- przyjmuje do wiadomości iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych i 

nieprawidłowych informacji w zakresie stanu swojego zdrowia lub zatajenie przeciwskazań 

zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym, a także nie 

poinformowaniu Organizatora o ich wystąpieniu 

- zawodnikom przebywającym w biurze zawodów zalecamy zakrywanie ust i nosa 

- apelujemy do zawodników o nie gromadzenie się przed wejściem do biura zawodów oraz 

zachowanie 2m odległości od rozmówcy 

- uczestnik, który ukończy zawody, otrzyma swój posiłek w wyznaczonej strefie cateringu, w której 

zaleca się zakrywanie nosa i ust oraz należy zachować bezpieczną odległość 2m od drugiej osoby 

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność 

- za uczestników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie 



- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

- konieczne jest podpisanie oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawych, będące zgodą na 

start osoby niepełnoletniej (każdy uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowy i 

nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich czyni to rodzic lub opiekun prawny) 

- uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez 

nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą 

- każdy uczestnik startuje na sprawnym technicznie rowerze, w sztywnym kasku ochronnym 

- organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania 

roweru podczas zawodów 

- organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas wyścigu (karetka oraz zespół 

ratownictwa medycznego w miejscu imprezy) 

- organizator zabezpiecza oznakowanie trasy przejazdu uczestników wyścigu 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu 

odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób 

trzecich 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy 

uczestnika 

- organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z 

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy 

ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej 

winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z 

winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, 

odpowiedzialność ponosi uczestnik. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami 

uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób 

działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją 

zawodów. Uczestnicy wyścigu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 

- organizator zaleca przed startem wykupienie na własny koszt ubezpieczenia udziału w zawodach. 

Startujący w zawodach robią to na własną odpowiedzialność 

- organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 

wyścigu 

- zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających. Zawodnik musi 

zachować szczególną ostrożność przy dojeżdżaniu do dróg publicznych i podczas poruszania się po 

nich. W czasie trwania zawodów zawodnik jadący wolniej ma obowiązek ustąpić miejsca 

zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. Zabrania się 

zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i powodowania sytuacji niebezpiecznych, mogących 

doprowadzić do wypadku innych uczestników wyścigu lub osób trzecich. Za niebezpieczną jazdę grozi 

dyskwalifikacja. Zakazana jest jazda po trasie innej niż wyznaczona przez Organizatora. Na trasie będą 



zlokalizowane punkty kontrolne (maty chipowe). Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane 

dyskwalifikacją. Zawodnicy muszą zachować podczas zawodów szczególną ostrożność, mając na 

uwadze możliwość wyjechania innych pojazdów np. rolniczych lub leśnych z pól, dróg leśnych czy 

pojedynczych zabudowań 

- zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play 

- biorący udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że udział w wyścigu rowerowym związany jest 

z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), 

możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne 

czynniki i ich skutki 

- uczestnicy oświadczają, że zapisując się do udziału w zawodach, akceptują regulamin imprezy oraz 

biorą w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność 

- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas wyścigu i 

wykorzystanie wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych 

- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne 

podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i 

ewentualnie przynależności klubowej 

- organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą 

wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzeniach towarzyszących wyścigowi 

(prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują 

żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i 

danych osobowych poszczególnych zawodników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Uczestnicy 

zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w 

czasie trwania zawodów. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz 

warunków uczestnictwa. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą 

używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy 

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ 

(RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu 

zapisu i dołączonych do niego oświadczeniach są : Maratończyk Pomiar Czasu oraz Zespół ds. 

Inicjatywy Lokalnej (organizator imprezy). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, 

lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w Zawodach. Cofnięcie zgody jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestnika w Zawodach. Po zakończeniu Zawodów ww. dane 

osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem 

roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO). 



Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe uczestnika Zawodów, 

w tym jego wizerunek, wypowiedzi, mogą być przetwarzane w celach promocyjnych poprzez 

publikację materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych 

Organizatora. Zgoda jest dobrowolna może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na 

dotychczasowe przetwarzanie. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które 

współpracują z Administratorem przy organizacji Zawodów oraz podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi hostingu i IT, obsługi technicznego pomiaru czasu, w zakresie i w celu podanym 

w ust. 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Zawodów, a po ich zakończeniu przez 

okres 3 lat lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody). Posiada 

Pani/Pan prawo do żądania od administratora: o dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 

usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO, 

ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO, przenoszenia danych – 

prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych - z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są 

przetwarzane w celach marketingowych 

 

12. KARY 

- w przypadku naruszenia regulaminu Organizator może zasądzić karę dyskwalifikacji. Zawodnik może 

zostać ukarany za niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu. Uczestnicy 

mają obowiązek szanować środowisko naturalne i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. 

Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się 

używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga 

Organizator 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem 

- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane 

do wiadomości najpóźniej w dniu wyścigu 

- każdy uczestnik zawodów ma obowiązek do zapoznania się z regulaminem wyścigu i jest 

zobowiązany do jego przestrzegania 

- brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia 

zawodnika z jego przestrzegania' 

- prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie sporów lub należy wyłącznie do 

Organizatora zawodów 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne ale Organizator zastrzega sobie prawo 

do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za 

działanie „siły wyższej”. O wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje główny 

organizator zawodów, Krzysztof Murdza. 


