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REGULAMIN 

AMATORSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO MTB    

ŁĘŻYCKIE WERTEPY 2021 
 

Wyścig przeprowadzony  będzie z zachowaniem zasad Reżimu Sanitarnego 
zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 

trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie CURTEZ 
 

WSPÓŁORGANIZATOR: Projekt współfinansowany przez Miasto Zielona Góra 

 
CELE RAJDU: 

 organizacja rajdu dla amatorów MTB 
 sportowa rywalizacja kolarzy MTB 
 popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich 
 popularyzacja zdrowia i spędzania czasu na świeżym powietrzu 
 promocja miejscowości Łężyca  oraz terenów leśnych w  okolicy, które świetnie nadają się do 

aktywnego wypoczynku 
 

TERMIN I MIEJSCE: 

 16.10.2021 roku  

 biuro zawodów od godziny 10:00 parking leśny przy przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej 
(droga szutrowa na Krępę między Łężycą a Wysokim) 

 mapa trasy wyścigu 
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HARMONOGRAM WYŚCIGU: 

10.30 - 11.50 – wydawanie numerów startowych w biurze zawodów, zapisy dzieci 

11.15 -  wyścig dzieci 

11.45 - odprawa techniczna i przejazd na linię startu 

12.00 - start wyścigu dorosłych zawodników 

około 13:45 – ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców 

14.00 – zakończenie imprezy 

 

ZGŁOSZENIA: 

 Ilość miejsc dla zawodników dorosłych – 50 osób. 

 Zapisy na rajd prowadzone będą on-line na stronie www.super-sport.com.pl, od dnia 
20.09.2021 do dnia 15.10.2021 lub osiągnięci limitu miejsc z odnotowaną wpłatą 

 Przyjmowanie zgłoszeń dzieci w dniu zawodów 16.10.2021 od godz. 10.30 w biurze wyścigu 

 Opłata startowa w formie  darowizny na rzecz stowarzyszenia CURTEZ  - do wpłacenia na 
konto Stowarzyszenia CURTEZ  nr 76 1140 2004 0000 3002 7539 6642 z tytułem „darowizna 
na rzecz stowarzyszenia CURTEZ”   lub gotówką w biurze zawodów w dniu wyścigu pod 
warunkiem wolnych miejsc: 

 wyścig główny 30 zł, 
 dzieci – brak opłaty startowej 

 
 Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:                                                                                                    
 pakiet startowy ( numer startowy, napój, baton ,gorący posiłek po zakończeniu zawodów) 
 elektroniczny pomiar czasu 
 podstawowe zabezpieczenie medyczne i ratownicze                                                                      
 nagrody dla trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej              
 medale dla wszystkich uczestników wyścigów                                                                              
 doskonałą sportową atmosferę                                           
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które: 

 dokonają rejestracji on-line na stronie www.super-sport.com.pl -  zapisy do dnia 15.10.2021 r. 

 złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, 

 złożą oświadczenie, że jeżeli wystąpią u niego objawy choroby w wyniku wirusa SARS-CoV-2 nie 
weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora 

 złożą oświadczenie przy wejściu na wyścig lub wcześniej drogą online, że według swojej 
najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 
nadzorem epidemiologicznym 

 wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), 

 prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat – zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać 
pisemną zgodę rodziców, 

 każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do posiadania: 

 kasku sztywnego   

 przepisowego i sprawnego roweru                                                                                                

 dowodu tożsamości                                                                                                                                      

 wszyscy zawodnicy przed startem zobowiązani są do podpisania oświadczenia, iż  zapoznali się 
z Regulaminem      

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU :    

 wyścig odbędzie z zachowaniem zasad Reżimu Sanitarnego zgodnie z Wytycznymi dla 
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 
Polsce 

 uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie 
mniejsza jednak niż 1,5 m od innych osób 

 wyścig odbędzie się w terenie  wymagającym 

 wyścig zaczyna się od startu wspólnego, 

 pomiar czasu będzie przeprowadzony elektronicznie                                                                                                                                                                  

 zawodnicy mają do pokonania:                                                                                                        

 kobiety 3  pętle łącznie o długości  około 12 km,   

 mężczyźni 6 pętli łącznie o długości około 24 km, 

 dla najmłodszych  przewidziana jest trasa o łatwiejszym stopniu trudności o długości 
około 500 m i 1.000 m, 

 zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii zostaje zawodnik, który na mecie wyścigu  
uzyska najkrótszy czas przejazdu oraz pokona pełen dystans przewidziany dla danej kategorii, 

 skracanie trasy, bądź niesportowe zachowanie w trakcie trwania zawodów skutkuje 
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dyskwalifikacją zawodnika, 

 objazd trasy zawodów w godz.8-10. Przebywanie na trasie w trakcie trwania wyścigów i 
jakiekolwiek utrudnianie  rywalizacji skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO: 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 
wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych 
pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

 

DANE OSOBOWE 

 jakich danych mówimy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zapisów na wyścig, prowadzonych przez 
system na stronie www super.sport.com.pl oraz o zdjęcia i filmy utrwalające wizerunek 
uczestników wyścigu.  

 kto będzie administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych będzie Stowarzyszenie „CURTEZ”, z siedzibą w Zielonej 
Górze, przy  ul. Łężyca – Aroniowa 8.  Wszelkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych 
kieruj na adres e-mail: stowarzyszenie.curtez@wp.pl 

 dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 
Przetwarzamy Twoje dane w celu organizacji AMATORSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO MTB   
ŁĘŻYCKIE WERTEPY 2020. Wizerunek uczestników wyścigu będzie wykorzystany do 
komunikacji medialnej wydarzenia po jego realizacji oraz do promocji przyszłych wydarzeń 
tego cyklu w kolejnych latach.  

 komu możemy przekazać dane? 

Nie przekazujemy danych innym podmiotom działającym komercyjnie i nie sprzedajemy ich. 
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom 
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy 
ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim 
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

Do Twoich danych osobowych w ramach organizacji AMATORSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO 
MTB   ŁĘŻYCKIE WERTEPY 2020 będzie miał dostęp także Super Sport. Jeśli korzystasz z 
portalu Facebook, twoje odwiedziny naszego wydarzenia, strony www i strony z zapisami, 
uczestnictwo w wydarzeniu, a przez to zainteresowanie tematyką wyścigu zorganizowanych 
może zostać odnotowane przez to medium, a twoje dane osobowe mogą być w tym 
kontekście przetwarzane w kraju poza UE (Siedziba Facebooka mieści się w Stanach 
Zjednoczonych). 
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 jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych zebranych przez Stowarzyszenie Curtez? 

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych zgromadzonych przez Stowarzyszenie 
Curtez, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz 
także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo zgłosić sprzeciw. 
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? 

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi 
przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w procesie 
organizacji AMATORSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO MTB   ŁĘŻYCKIE WERTEPY 2020 jest 
Twoja zgoda. 

 przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane? 

Państwa dane osobowe przekazane podczas zapisu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie 
Curtez maksymalnie przez okres od zapisu na listę startową do 31 dni po zakończeniu 
wyściugu. Wyjątkiem są dane zwycięzców wyścigu, które mogą znaleźć się w 
podsumowaniach i relacjach medialnych i internetowych z wyścigu. Takie dane będą 
przetwarzane na zasadzie ogólnodostępnej informacji prasowej. Stowarzyszenie Curtez nie 
ma wpływu na termin ich dostępności i czas przetwarzania. Będą to maksymalnie: imię, 
nazwisko, zajęte miejsce w wyścigu. 

 czy podanie danych jest dobrowolne? 

Tak, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zapisu na 
AMATORSKI RAJD ROWEROWY MTB   ŁĘŻYCKIE WERTEPY 2020. Możesz w dowolnym 
momencie wycofać zgodę, co będzie skutkowało wykreśleniem z listy zawodników. 
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
przed jej wycofaniem. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 wyścig będzie rozgrywany trasą umiejscowioną całkowicie w terenie leśnym (w tym drogi 
pożarowe szutrowe),                                                                                                                                 

 zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

 każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność, 

 dzieci startują na odpowiedzialność rodziców, 

 zawodnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, 

 organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby            
towarzyszące, 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów, 
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 organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii i godzin startów z uwagi na liczbę 
startujących tj. połączenia, bądź rozdzielenia kategorii, niektóre kategorie wystartują 
wspólnie z odrębną klasyfikacją, 

 organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie, 

 uczestnik zgłaszając się w biurze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą 
oraz zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu zawodów a także zapewnia, że 
stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach. 

 


