REGULAMIN
zawodów "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz"
§1 Wstęp
Niniejszy Regulamin przygotowano zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.
Regulamin określa i definiuje zasady przystąpienia do zawodów i przeprowadzenia zawodów Nie Pompujesz – Nie
Jedziesz (zwanych Zawodami). Regulamin określa prawa, obowiązki, a także zakres odpowiedzialności Zawodnika i
Organizatora zawodów. Każdy Zawodnik rejestrujący się do zawodów jest zobowiązany zapoznać się z treścią
Regulaminu.

§2 Postanowienia ogólne
1. "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz" to ogólnodostępne zawody na rowerach odbywające się na torach typu pumptrack
zwane dalej Zawodami
2. Zawodnikiem nazywamy osobę, która zarejestrowała się do zawodów poprzez stronę internetową
www.pompuje.pl lub www.race-timing.pl i potwierdziła swoją obecność w biurze zawodów podpisując dokument
potwierdzający start i akceptację regulaminu w dniu zawodów w określonym czasie, a osoba niepełnoletnia oprócz
rejestracji i potwierdzenia obecności dostarczyła wypełniony dokument ze zgodą na start rodzica lub opiekuna
prawnego będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorem zawodów "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz" jest: Fundacja Sfera ul. Kasprowicza 4, 44-100 Rybnik .
4. Regulamin dotyczy zawodów i określa jego cel, zasady współzawodnictwa, zakres odpowiedzialności organizatora,
prawa i obowiązki Zawodnika oraz ogólne informacje na temat przebiegu i organizacji zawodów.
5. Zawodnik dokonujący rejestracji do zawodów automatycznie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na
wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Udział w zawodach jest bezpłatny

§3 Cele zawodów
1.

Kreowanie i popularyzacja postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione aktywnością fizyczną
i rywalizacją sportową

2.

Promocja aktywności fizycznej, pumptracków, sportów rowerowych

3.

Upowszechnianie wiedzy na temat potrzeby zakładania kasków podczas korzystania z rowerów

4.

Krzewienie idei fair play;

5.

Propagowanie zdrowego trybu życia

6.

Promowanie sportów rowerowych, w szczególności bezpiecznej jazdy

7.

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§4 Warunki uczestnictwa

1.

W zawodach mogą wziąć udział osoby od 4 roku życia posiadające umiejętność jazdy na rowerze.

2.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na swoją odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność
rodziców lub opiekunów prawnych.

3.

Zawodnik biorący udział w Zawodach oświadcza że jest zdrowy pod względem fizycznym i psychicznym, nie
posiada jakichkolwiek przeciwskazań do startu w zawodach.

4.

Liczba zawodników jest ograniczona i wynosi maksymalnie 100 osób. Rejestracji odbywa się wyłącznie poprzez
stronę internetową www.pompuje.pl i www.race-timing.pl i trwa do dnia poprzedzającego Zawody. Wypełniając
formularz należy podać imię, nazwisko zawodnika, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, kategorię oraz
potwierdzić znajomość i akceptację Regulaminu.

5.

W dniu zawodów Zawodnik pełnoletni musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów podpisując listę startową
wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, a zawodnik niepełnoletni dodatkowo dostarczyć oświadczenie ze zgodą
na start w zawodach podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego będące załącznikiem do niniejszego
Regulaminu.

6.

W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub któregoś z punktów Regulaminu Zawodnik nie jest dopuszczony do
startu w Zawodach.

7.

Do zawodów zostaną dopuszczone tylko osoby, które dokonały rejestracji poprzez internet. Zapisy w dniu
zawodów nie są prowadzone!

§5 Kategorie uczestnictwa
1. Zawodnik, może wziąć udział w jednej z poniższych kategorii, którą musi wybrać podczas internetowej rejestracji:
a)

PRO – zawodnicy o wysokich umiejętnościach oraz zawodnicy, którzy w końcowej klasyfikacji punktowej
kategorii Amator w roku 2021 zajęli miejsca od 1 do 5
b) AMATOR – zawodnicy początkujący, średniozaawansowani
c) KIDS – zawodnicy w wieku od 4 do 8 lat (roczniki 2014 – 2018) bez podziału na płeć
d) JUNIOR – zawodnicy w wieku od 9 do 12 lat (roczniki 2010 - 2013) bez podziału na płeć
e) KOBIETY – otwarta kategoria dla kobiet bez podziału na wiek

2. Przydział do pozycji w wyścigach oraz numery startowego uzależnione są od daty i godziny zgłoszenia
3. Przydział do kategorii wiekowej odbywa się na podstawie wieku zawodnika w dniu rozgrywania zawodów
4. W przypadku małej ilości zawodników w danej kategorii (minimum 4 zawodników), Organizator może dowolnie
łączyć kategorie
5. Zawody składają się z dwóch części w każdej z kategorii: eliminacje i faza play-off

§6 Zasady rywalizacji w cyklu i nagrody
1.

Cykl Nie Pompujesz – Nie Jedziesz ma za zadanie wyłonić najszybszego Polaka/Polkę w jeździe na pumptracku! W
tym celu Organizator prowadzi system rywalizacji punktowej:

KLASYFIKACJA PUNKTOWA – Zadaniem klasyfikacji punktowej jest wyłonienie najlepszego Zawodnika cyklu Nie
Pompujesz – Nie Jedziesz i jest prowadzona we wszystkich kategoriach: Pro, Amator, Kobiety, Junior, Kids. Zawodnicy
startujący w Zawodach zdobywają punkty w zależności od wywalczonego miejsca do klasyfikacji generalnej w każdej
kategorii. Do klasyfikacji punktowej w każdej kategorii pod uwagę jest branych 6 najlepszych rezultatów (jeżeli

Zawodnik nie wystartuje w którejś z rund otrzymuje automatycznie 0 punktów w rundzie w której nie wystartował).
Pozostałe punkty nie są brane pod uwagę do klasyfikacji końcowej. Po rozegraniu wszystkich przewidzianych w
kalendarzu Nie Pompujesz – Nie Jedziesz zawodów Organizator opublikuje klasyfikację końcową każdej kategorii
według zdobytych punktów, w której uwzględnieni będą wszyscy Zawodnicy biorący udział w minimum jednej rundzie.

Punktacja rund:
1 miejsce: 40 pkt
2 miejsce: 30 pkt
3 miejsce: 25 pkt
4 miejsce: 22 pkt
5 – 8 miejsca: 20 pkt
9 – 16 miejsca: 18 pkt
9 – 16 miejsca: 18 pkt
17 – 20 miejsca: 14 pkt
21 – 25 miejsca: 12 pkt
26 – 30 miejsca: 8 pkt
31 – 40 miejsca: 6 pkt
41 – 100 miejsca: 2 pkt

Punktacja finałowej rundy: W ostatniej rundzie kalendarza cyklu punkty dla przydzielonych miejsc są
mnożone razy dwa w kategoriach PRO i Kobiety.

W przypadku równej liczby punktów w końcowej klasyfikacji punktowej o wyższym miejscu decyduje miejsce
zajęte w finałowej rundzie, jeżeli z różnych przyczyn dwóch zawodników o takiej samej liczbie punktów w
klasyfikacji generalnej nie wystartowało w rundzie finałowej wówczas o wyższej pozycji w klasyfikacji
generalnej decyduje większa liczba zwycięstw w rundach lub drugich miejsc lub trzecich miejsc itd…
2.

Rywalizacja w rundach odbywa się dwóch etapach:
a)

ELIMINACJE – polegają na indywidualnej jeździe na czas po wyznaczonym torze według listy startowej
ogłoszonej w dniu zawodów. Każdy z Zawodników posiada dwie próby startu przy czym pod uwagę bierze się
czas lepszej próby. 16 Zawodników z najlepszymi czasami z każdej kategorii przechodzi do finału (jeżeli w
Zawodach w danej kategorii bierze udział mniej niż 16 Zawodników to do fazy play-off przechodzi 8
najlepszych Zawodników, jeżeli w Zawodach w danej kategorii bierze udział mniej niż 8 Zawodników to do
fazy play-off przechodzi 4 Zawodników).. Pozostali Zawodnicy kończą rywalizację w zawodach zajmując
miejsca według osiągniętego czasu w lepszym swoim przejeździe.

b) FINAŁ – Polega na jeździe indywidualnej na czas w parowej rywalizacji. W każdej parze jako pierwszy startuje
Zawodnik z gorszym czasem z eliminacji. Najlepszych 16 lub 8 lub 4 zawodników według zajętych miejsc w
eliminacjach zostaje rozstawionych w pary i walczy o awans do wyścigu finałowego. Rywalizacja odbywa się w
jeździe indywidualnej na czas (w każdej rundzie play-off zawodnik w swojej parze ma tylko jedną próbę

czasową po wyznaczonym torze jazdy) według systemu play-off czyli zawodnik z lepszym czasem w parze
awansuje do kolejnego etapu, a zawodnik z gorszym kończy rywalizację.
Rodzaje „drabinek” play-off podczas, których odbywają się przejazdy parami:
FINAŁ – kwalifikuje się dwóch zawodników
Mały finał – 2 zawodników o 3cie i 4te miejsce
1/2 finału - 4 zawodników,
1/4 finału – 8 zawodników,
1/8 finału – 16 zawodników,
Zawodnicy do przejazdów finałowych zestawiani są wg uzyskanych czasów z eliminacji, i tak np. zawodnik z
czasem 1 startuje w „drabince 1/8” z zawodnikiem z czasem 16, i odpowiednio 2 z 15, itd. O tym, która
„drabinka” zostanie zastosowana w danej kategorii decyduje organizator po zamknięciu zapisów, ponieważ
jest to uzależnione od ilości zgłoszonych zawodników.
3. O kolejności na mecie w sytuacjach spornych decyduje Organizator, a decyzja Organizatora jest nieodwołalna oraz
nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Po zakończeniu wyścigów finałowych prowadzona jest dekoracja dla wszystkich zawodników i wręczenie nagród.
W kategorii Kids i Junior na podium zapraszani są wszyscy Zawodnicy i wszyscy Zawodnicy z tej kategorii otrzymują
pamiątkowy medal.
5. Nagrodą za zwycięstwo w końcowej klasyfikacji punktowej w kategorii PRO oraz Kobiety jest wyjazd na rundę
Mistrzostw Świata do miasta Tosovice w Republice Czeskiej, która odbędzie się w dniu 17.09.2022. Organizator
pokrywa koszty paliwa z wskazanego przez siebie punktu zbiórki do punktu docelowego, koszt noclegu z wyżywieniem
(Organizator wskazuje hotel). Aby otrzymać nagrodę, Zawodnik musi posiadać w dniu 17.09.2022 ważną licencję
kolarską UCI oraz ważny i aktualny dokument tożsamości uprawniający do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej
Polski do Republiki. Pozostałe miejsca w każdej kategorii są nagradzane pamiątkowym pucharem.
6. Nagrodami za zdobycie miejsc od 1 do 3 w poszczególnych rundach w każdej kategorii są medale oraz nagrody
rzeczowe.

§7 Zasady przeprowadzenia wyścigów w rundach eliminacyjnych
1. Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru
biegowego
2. Zawodnicy startują w pół minutowych odstępach
3. Każdy Zawodnik posiada 2 minuty na ustawienie się do startu w wyścigu licząc od momentu wywołania do startu
przez spikera. Start następuje z oznaczonego na starcie pola (rower nie może wystawać poza obrys pola). W przypadku
niestawienie się w tym czasie Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
4. Wyścig odbywa się po wyznaczonej na torze trasie, zjechanie z trasy lub/i wyjazd przednim kołem w strefę zieloną
(poza asfaltową część jezdną toru) oznacza dyskwalifikację z próby.
5. W wyścigach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy startujący na sprawnych rowerach posiadających sprawne
hamulce.

6. Zaleca się, aby zawodnicy mieli na sobie odzież chroniącą przed ewentualnymi urazami, tj. długie spodnie, długie
rękawy, ochraniacze na łokcie/kolana, rękawiczki rowerowe, ochraniacze chroniące tułowie
7. Nie dopuszcza się do udziału w wyścigu zawodników w klapkach lub sandałach (wymagane jest obuwie z zakrytymi
palcami i stopami)
8. Kaski typu full-face są obowiązkowe. Zawodnik bez sprawnego, spełniającego normy bezpieczeństwa i dobrze
zapiętego kasku typu full face nie zostanie dopuszczony do startu i automatycznie zdyskwalifikowany. Istnieje
możliwość bezpłatnego wypożyczenia kasku typu full-face przez Zawodnika na czas wyścigu przy czym Organizator
nie bierze odpowiedzialności za złe dopasowanie kasku, wszelkie urazy czy choroby spowodowane podczas
Użytkowania wypożyczonego kasku przez Zawodnika.
9. W przypadku złych warunków atmosferycznych zawody mogą zostać skrócone, przerwane lub odwołane. Wówczas
klasyfikację końcową danych zawodów sporządza się na podstawie uzyskanych czasów z przejazdów eliminacyjnych
jeżeli wszyscy zawodnicy zdołali wystartować w jednym przejeździe eliminacyjnym (jeżeli każdy zawodnik zdołał
wykonać dwa przejazdy eliminacyjne, wówczas do ustalenia klasyfikacji generalnej danych zawodów jest brany pod
uwagę lepszy czas).

§8 Terminy, miejsca, harmonogram zawodów
1. Zawody odbywają się w całej Polsce na torach rowerowych typu pumptrack. Miejsca zawodów, godziny startu oraz
szczegóły dotyczące zawodów dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.pompuje.pl oraz na
www.facebook.com/pompuje
2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca zawodów, lub odwołania zawodów bez podania
przyczyn
3. O wszelkich zmianach w kalendarzu Zawodnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej
informacji na www.pompuje.pl lub na www.facebook.com/pompuje, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem
zawodów, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Zawodnika ani jakichkolwiek roszczeń Zawodnika w stosunku do
Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn o odwołaniu zawodów.

§9 Prawa, obowiązki, zakazy Zawodnika
1.

Zawodnik ma obowiązek w dniu zawodów:
a)

Dokonać weryfikacji w biurze zawodów nie później niż na pół godziny przed startem zawodów

b) Podpisać listę startową wraz z akceptacją regulaminu i wizerunku
c)

Informować organizatora o niebezpieczeństwie

2.

Zabrania się Zawodnikowi podczas rejestracji umieszczania danych osobowych osoby trzeciej bez jej zgody.

3.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami podczas
zawodów w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej

informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, wyrządzenia
krzywdy osoby trzeciej itp.
4.

Zawodnik rejestrując się do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu
rejestracyjny, w celach informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na publikowanie imienia, nazwiska,
nazwy reprezentowanego klubu/miasta w wszelkiego typu mediach, portalach społecznościowych w celu
przedstawienia klasyfikacji punktowej, wyników, informacji o starcie w zawodach.

5.

Zawodnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność

§10 Zobowiązania, prawa i odpowiedzialność organizatora
1.

Organizator zobowiązuje się do:
a)

Zabezpieczenia trasy zawodów poprzez tzw. porządkowych, montaż elementów zabezpieczających (taśmy,
barierki itp.),

b) Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia toru przez wykwalifikowanych ratowników medycznych,
podczas całego wydarzenia.
c)
2.

Organizator zobowiązuje się do odpowiedniego oznakowania Biura Zawodów

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)

poniesione straty lub zniszczenie mienia zawodnika, rodzica, opiekuna, osób towarzyszących w związku z
uczestnictwem w zawodach

b) jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu zawodników doznany w trakcie zawodów oraz w trakcie treningów
c)

wszelkie zdarzenia mające miejsce w trakcie dojazdu na zawody jak i w trakcie powrotu z nich

d) ewentualne kolizje, wypadki na torze podczas treningów i wyścigów
e) rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki i za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
f)

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach

g)

odwołanie wydarzenia, zmiana terminu lub miejsca imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3.

Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

4.

Organizator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Zawodnikach wyłącznie dla potrzeb związanych z
organizacją Zawodów.

5.

Organizator, będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Zawodników, zachowując
wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz
prawo ich poprawiania.

6.

Zawodnik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie
prośby za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail media@sferasportu.pl, chyba, że dane takie są niezbędne
do realizacji zawodów - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji zawodów będzie
równoznaczne z oświadczeniem o nie dopuszczenia Zawodnika do zawodów.

7.

Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa lub do celów sprawozdawczych instytucjom państwowym i miejskim zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

8.

Organizator ma prawo uzależnić dopuszczenie do zawodów Zawodnika od uprzedniego uprawdopodobnienia
przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz udostępnionego wizerunku, w szczególności poprzez
przedstawienie zgody właściwych osób albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić
wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, Organizator może nie dopuścić
Zawodnika do startu w zawodach.

9.

Organizator posiada uprawnienia do kontroli danych osobowych Zawodnika na podstawie stosownych
dokumentów urzędowych. W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów przez Zawodnika lub
stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości, Organizator może nie dopuścić Zawodnika do startu w Zawodach

10. Organizator nie bierze udziału w sporach powstałych między Zawodnikami. Organizator nie angażuje się również
w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem sporów między Zawodnikami.
11. Organizator ma prawo do zbadania temperatury ciała Zawodnika, a w razie wykrycia temperatury powyżej 37
stopni nie dopuszczenie Zawodnika do startu w zawodach
12. Organizator ma prawo do przeprowadzana dezynfekcji rąk Zawodnika. W przypadku braku zgody Zawodnik nie
zostanie dopuszczony do zawodów

§11 Trasa i bezpieczeństwo
1. Trasa wyścigu jest oznaczona w sposób widoczny
2. Trasa wyścigu jest zabezpieczona przez tzw. porządkowych sygnalizujących niebezpieczeństwa na torze.
3. Zabrania się zrywania taśm ostrzegawczych, przestawiania przeszkód, barierek i innych elementów znajdujących
się na trasie, chyba że zagraża to bezpieczeństwu zawodników. Należy wtedy niezwłocznie poinformować
porządkowych lub organizatora.
4. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez
obsługę techniczną.

§12 Rozpowszechnianie wizerunku
1. Zawodnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
a)

utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie

b) Audostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w
zakresie jego udziału w imprezie
c)

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
f)

zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

g)

emisja w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych

h) publikowanie zdjęć Zawodnika z udziału w zawodach w postaci zdjęć i filmów video zawodów w
mediach społecznościowych, informacjach prasowych, mediach, plakatach, billboardach
wielkoformatowych, materiałach promocyjnych.
2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w §12 odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art.
81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez
akceptację niniejszego Regulaminu:
a)

podczas zapisu online na konkretne zawody na stronie internetowej www.pompuje.pl lub www.racetiming.pl

b) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem w zawodach
3. Zezwolenie udzielone przez Zawodnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art.
60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli –
zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Zawodów, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2
k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
4. Przetwarzanie wizerunku Zawodnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub przez stronę trzecią”.
5. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Zawodnika dostępna jest
do wglądu u Organizatora po przesłaniu prośby na adres e-mail media@sferasportu.pl.

§13 Postanowienia końcowe
1. Celem Organizatorów jest zorganizowanie zawodów na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Mając
na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste niedostosowanie do realiów postanawia się, że ostateczną
decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co zawodnik imprezy powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych
lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
2. Najważniejszą zasadą przyświecającą zawodom jest zasada fair-play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
a)

przestrzegania zasad kultury osobistej

b) okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u
przeciwnika
c)

łagodzenia konfliktów

d) przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych
3. Zakaz spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych
4. Zakaz niszczenia sprzętu, infrastruktury
5. Zawodnik lub Rodzice/Opiekunowie prawni niepełnoletniego Zawodnika są zobowiązani do ubezpieczenia we
własnym zakresie.
6. Brak znajomości regulaminu nie będzie traktowany jako wytłumaczenie
7. Przekazanie i zmiana własnego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, a zatem
pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w zawodach
8. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez
obsługę techniczną
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i wszelkich regulaminach i
postanowieniach związanych z uczestnictwem w zawodach.
10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora zawodów

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA START PODOPIECZNEGO W ZAWODACH NIE POMPUJESZ – NIE JEDZIESZ
1. Jestem Rodzicem/Opiekunem Prawnym małoletniego (niewłaściwe skreślić):
Imię i nazwisko Zawodnika
Kategoria wiekowa Zawodnika

PRO

AMATOR KOBIETA JUNIOR KIDS

(zaznacz właściwy wiek)
Data urodzenia Zawodnika
Telefon kontaktowy
(zwanego/j dalej Zawodnikiem) i mam pełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym wyrażam zgodę na udział Zawodnika w „Nie
Pompujesz - Nie Jedziesz”.
2. Stan zdrowia Zawodnika w pełni pozwala na wzięcie udziału „Nie Pompujesz - Nie Jedziesz”
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych Zawodnika na potrzeby organizacji zawodów Nie Pompujesz - Nie
Jedziesz przez Fundację Sfera z siedzibą w Rybniku (44-200) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Wyrażam zgodę na
publikację imienia i nazwiska Zawodnika w relacjach, statystykach i publikacjach z zawodów "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz”.
4. Zawodnik bierze udział w wyścigu "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz" na moje życzenie i ryzyko
5. Mam świadomość że w trakcie wyścigu Zawodnik może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań i
oświadczam, że ponoszę osobiście jako Opiekun wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przez
Zawodnika lub przeze mnie lub powstałej z udziałem Uczestnika lub mojej, nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec
organizatorów i zwalniam ich z wszelkiej odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika lub przeze mnie szkody, które związane są z
uczestnictwem Zawodnika w zawodach "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz".
6. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Zawodnika komukolwiek podczas, w wyniku lub w
związku z uczestnictwem Zawodnika w zawodach "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz"
7. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia
Zawodnika nie została przeze mnie zatajona i/lub pominięta.
8. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz"
9. Podpisując poniżej oświadczenie wyrażam świadomą zgodę na wykonywanie zdjęć lub/i filmów z udziałem Zawodnika oraz ich publikację na
stronach Organizatora, jego partnerów i sponsorów w celu popularyzacji sport i promocji działań związanych z bieżącą działalnością Organizatora,
a tym samym zachęcania innych osób do brania udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych. (podstawa prawna: art. 81 zd. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Jestem świadomy/ma, że zgoda niniejsza może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres krzysztof@sferasportu.pl z dopiskiem
w temacie „cofam zgodę” i wskazaniem opublikowanych zdjęć, których to dotyczy.

Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego dokumentu, podane przeze mnie dane są prawdziwe, a ponadto w pełni go
akceptuję.

Data i miejsce

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

