
 

REGULAMIN  

ZAWODY SKATE PARKU Bike Contest High Style Żory 
 
 

I. ORGANIZATOR 
Clinic Bike & Ski ul. Powstańców Śląskich 366, Jastrzębie-Zdrój 

 
II.  WSPÓŁORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
 

II. CELE 

1. Promocja Miasta Żory. 
2. Popularyzacja jazdy na rowerach MTB i BMX. 

3. Współzawodnictwo w zawodach. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Zawody odbędą się w dniu 26 wrzesień 2020r., na terenie Skate Parku w Żorach (Park 
Cegielnia, ul. Folwarecka) 

 
IV. KATEGORIE ZAWODÓW 

Zawody odbywać się będą w 3 kategoriach, bez podziału na klasy wiekowe i płeć.  

1. BMX – amator 

2. BMX – pro 

3. MTB – open 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Klauzulą informacyjną, w sprawie przetwarzania 

danych osobowych, zawartą w załączniku 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik imprezy na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz art. 7 Rozporządzenia 

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, oraz art. 81 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1231 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 

wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.  

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zawodów 

rowerowych oraz obowiązującym regulaminem Skate Parku. 

4. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do udziału w zawodach rowerowych 

jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów Oświadczenia (załącznik nr 

1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. 

Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl 

lub w Sekretariacie Zawodów. 

a) oświadczenie zawiera: 

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 

- imię i nazwisko dziecka, 

- zgodę na udział dziecka w zawodach rowerowych, 

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się 

z regulaminem i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w 
zawodach, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu 
wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, oświadczenie o 

świadomości ryzyka dotyczące COVID 19. 
5. Warunkiem dopuszczenia osoby pełnoletniej do udziału w zawodach rowerowych jest 

złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2). Obowiązuje druk 

http://www.mosir.zory.pl/


 

Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub w 

Sekretariacie Zawodów. 
a) oświadczenie zawiera: 

- imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu kontaktowego, 

- oświadczenie uczestnika potwierdzające: zgodę na udział w zawodach rowerowych, 

zapoznanie się z regulaminem imprezy i akceptację jego treści, braku przeciwwskazań 
do udziału w zawodach, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 
imprezy, oświadczenie o świadomości ryzyka dotyczące COVID 19.  

6. Prawo do startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu zawodów: 

a. ukończyły 13 lat. 

b. w wieku 15-18 lat posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, 

c. poniżej 15 lat, pozostają pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych 

przez cały czas trwania zawodów. 

VI.  ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 10.00 - 11.00, w sekretariacie zawodów.  

2. Zawodnicy dokonują zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie  www.mosir.zory.pl lub 

bezpośrednio w biurze zawodów. 

3. Szczegóły zgłoszeń zostały zawarte w Warunkach uczestnictwa w pkt V, 4-5 niniejszego 

Regulaminu. 

Uwaga! Aktualnie obowiązuje limit uczestników - 300 osób, który może ulec zmianie. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. W zawodach nie przewiduje się udziału widzów.  

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza może być przeniesiona na inny 

termin lub jej przebieg może ulec modyfikacji. 

 
VII. PROGRAM ZAWODÓW 

10:00 - 10.30- przyjmowanie zgłoszeń od uczestników, weryfikacja, zapisy na listy 

startowe, 
10:30 – rozpoczęcie treningów 

11:00 – konkurs Bunny Hop 

11:30 – treningi BMX amator 

12:00 – eliminacje BMX amator 

13:00 – treningi MTB 

13:30 – eliminacje MTB 

14:30 – treningi BMX pro 

15:00 – eliminacje BMX pro 

16:00 – finały BMX amator 

16:30 – finały MTB 

17:00 – finały BMX pro 

17:30 – Best Trick 

18:00 – rozdanie nagród, zakończenie 

 
VIII. NAGRODY 

Nagrody  pieniężne i dyplomy będą wręczane po zakończeniu zawodów: 

Kategoria BMX amator – nagrody rzeczowe i pieniężne 

I – 200 zł 

II – 150 zł 

III – 100 zł 

Kategoria BMX pro – nagrody pieniężne 

http://www.mosir.zory.pl/
http://www.mosir.zory.pl/


 

I – 800 zł 

II – 600 zł 

III – 400 zł 

Kategoria MTB open – nagrody rzeczowe i pieniężne 

I – 300 zł 

II – 200 zł 

III – 100 zł 

Bunny Hop – nagrody rzeczowe 

Best Trick open – 100 zł 

 

IX. WYPOSAŻENIE 
1. Udział w zawodach na własnym sprzęcie rowerowym. Uczestnicy zawodów 

obowiązkowo winni posiadać sprawny technicznie rower, kask oraz  ochraniacze,  
w celu  zabezpieczenia  się  przed  skutkami  ewentualnych upadków.  

X. PRZEPISY:  
1. Struktura zawodów 

a. zawody składają się z eliminacji i finału (struktura zawodów uzależniona będzie od 

ilości zgłoszonych do startu uczestników), 

b. do finału przechodzi 6 najlepszych zawodników z danej kategorii, 

c. na podstawie uzyskanej punktacji sędziowie wyliczą ostateczne wyniki zawodów. 

2. Sędziowie oceniać będą: 

a. format zawodów oraz rywalizację opierającą się na dwóch ocenianych przejazdach, 

b. każdy przejazd  trwający około 60 sekund, liczy się lepszy  przejazd (wyżej 

oceniony przez sędziów),  

c. skalę trudności ewolucji i widowiskowość przejazdu każdego z zawodników. 

3. O  wynikach  zawodów  decydują  sędziowie,  powołani  przez  organizatora,  których 

werdykt jest ostateczny i niepodważalny. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii. 

5. Zawodnicy  nie  mogą  przeprowadzać  treningów  na terenie Skate Parku   podczas 

rozgrywania zawodów.  

6. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wykluczenia  uczestnika  przy  stwierdzeniu 

zatajenia jego problemów zdrowotnych, braku odpowiedniego zabezpieczenia ciała 

(brak kasku i ochraniaczy), niesprawnego roweru. 

7. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w regulaminie. 

Organizator może nie dopuścić lub  wykluczyć uczestnika z zawodów z powodu 

nieprzestrzegania regulaminu. 

8. Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu. Wszystkie sprawy sporne 

powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska 

powołana przez organizatorów. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i wprowadzania zmian w 

regulaminie. 

  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Skate Parku (Park Cegielnia, ul. Folwarecka 

w Żorach).   
2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie 

ubezpiecza zawodników od NNW. Zaleca się indywidualne ubezpieczenia od NNW. 

3. Uczestnik w każdej  chwili  trwania  zawodów może  dobrowolnie   zrezygnować z 

dalszego brania w nich udziału powiadamiając o tym prowadzącego. 



 

4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 

szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki  spowodowane 

z winy zawodnika. W razie takiego wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą 

zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora 

lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z 

przeprowadzeniem i organizacją zawodów. 

6. Koszty  ubezpieczenia,  przejazdów,  wyżywienia  i  ewentualnego  zakwaterowania 

pokrywają uczestnicy zawodów. 

7. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

8. Na terenie, na którym odbywają się zawody obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia 

i spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek, palenia papierosów. 

9. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

10. Na czas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. 

11. Organizator na czas trwania zawodów zapewnia wodę dla każdego uczestnika.  

12. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

XII. Utrwalanie przebiegu imprezy:  

1. Organizator będzie utrwalał przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk.  

2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą stanowić dowody w 

postępowaniu. 

3. Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali także dziennikarze oraz 

reporterzy. 

4. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu 

społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatorów, a także w mediach 

lokalnych.  

5. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i 

kulturalnych. 

6. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 

81 ust. 2 Prawa Autorskiego. 

7. Wchodząc na teren imprezy oraz uczestnicząc w zawodach, osoby wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), w celach promocyjnych. 

XIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

1. W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie 

przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniu organizacji przepisy sanitarno-

epidemiologiczne. 

2. W ramach zasad o których mowa w pkt 1: 

a. Organizatorzy zobowiązani są m.in. do: 

• weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie stosownie do limitu 

określonego w pkt VI. 

• zapewnienia uczestnikom imprezy środków do dezynfekcji rąk, 

b. Uczestnicy zobowiązani są m.in. do: 



 

• przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w 

tym w szczególności częstej dezynfekcji rąk, 

• zawodnicy dokonujący rejestracji muszą mieć zasłonięte usta i nos, 

• bezpośrednio przed  startem  zawodnicy mają obowiązek zasłonięcia ust  i 

nosa – do momentu rozpoczęcia zawodów, 

• ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany 

podpisać oświadczenie (załącznik 1 lub 2), w dniu zawodów dotyczące 

COVID  

c. Wstęp na teren imprezy w okolice startu/mety jest dozwolony tylko dla 

uczestników zawodów. 

Organizatorzy: 
Clinic Bike & Ski ul. Powstańców Śląskich 366 Jastrzębie-Zdrój, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

 

 


