
 
Regulamin  

Biało-czerwony Rajd Rowerowy 
w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 
I ORGANIZATOR ZAWODÓW: 
Organizatorem zawodów są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach oraz Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej „Eventyr”. 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów „Biało 
- czerwony Rajd Rowerowy ”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach oraz 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Eventyr” (dalej „Administrator Danych Osobowych”). 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a osoba biorąca udział w zawodach wyraża zgodę na 
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wykonania statutowych 
zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach ul. Wolności 36a (zgodnie z Ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2016r. poz.922 ze zm.).  
Osoba biorąca udział w zawodach wyraża również zgodę , aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady 
a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale 
internetowe a także w celach marketingowych Organizatora.  
Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów „Biało- czerwony Rajd 
Rowerowy” także we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym  
do prawidłowej organizacji zawodów. 
 
II TERMIN: 
01.05.2018  
start: Rynek Miasta Żory  
miejsce docelowe: Park Cegielnia ul. Folwarecka (okolice placu asfaltowego od ul. Miłej) 
 
III WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Przejazd indywidualny (dzieci od 13 lat) lub rodzinny na własnych rowerach - zgodnie z zasadami ruchu 
drogowego. Trasa do 8 km z zaliczeniem punktów kontrolnych związanych z historią miasta. 
Limit uczestników 200 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. 
Mile widziane własne atrybuty narodowe. 
 
Każdy uczestnik wypełnia pisemne oświadczenie. 
Od osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych). 
 
IV ZGŁOSZENIA: 
Rynek Miasta Żory 
15: 45 –  otwarcie biura, przyjmowanie zgłoszeń,  
do godz. 16 :30  – bieżące odprawa techniczna, rozdanie map, systematyczny start uczestników 
17: 30 –  limit czasu, zakończenie zawodów 
 
V. PAKIET DLA UCZESTNIKÓW: 
- pamiątkowa koszulka biała lub czerwona 
- bezpłatny talon na poczęstunek 
Dla uczestników Rajdu możliwość udziału w konkursie z nagrodami - osoby, które zmieszczą się 
w limicie czasowym oraz dostarczą właściwie wypełnioną kartę zawodów.  
Rozstrzygnięcie konkursu godz. 18.00 



 
 
VI PRZEBIEG ZAWODÓW: 
1. Przejazd ma charakter rekreacyjny, bez pomiaru czasu. 
2. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest podpisanie oświadczenia w biurze zawodów.  
3. Na trasie w formule rodzinnej biorą udział rodzice wraz z dziećmi. 
4.  Start zawodników odbędzie się systematycznie po odprawie. 
5. Potwierdzanie PK będzie się odbywało za pomocą kart startowych oraz perforatorów. 
5. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, 
które zostały określone lub udostępnione przez Organizatorów. 
7. Obowiązuje zakaz poruszania się po szkółkach leśnych, terenach prywatnych, rezerwatach i 
zakazanych drogach przez Organizatora . 
 
VI. MAPY: 
1. Całą Trasę uczestnicy pokonują tylko przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez 
Organizatorów.  
2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami. Meta jest zaznaczona podwójnym okręgiem. 
Miejsce dokładnej lokalizacji punktu kontrolnego to środek okręgu.  
3. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS. 
 
VII PUNKT KONTROLNY (PK) 
1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowe oznaczenie (wzór zostanie pokazany na 
starcie)  
oraz przyrząd do potwierdzania (perforator).  
2. Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie.  
3. Zespoły same dokonują potwierdzenia na karcie startowej 
 
VIII WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW: 
1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku.  
2. Wszystkie osoby posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.  
3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub 
pozostawiony  
w trakcie zawodów, zespół otrzyma karę czasową. 
 
VIII WYPOSAŻENIE ZABRONIONE: 
Jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów  
Mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów  
Nawigacja GPS 
 
IX WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 
a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania 
zawodów: 
1 x dowód tożsamości 
1 x telefon komórkowy  
1 x sprawny rower 
1 x kask rowerowy 
 
 



 
 
ZASADY KLASYFIKACJI: 
1. Kryterium klasyfikacji jest - w pierwszej kolejności – ilość potwierdzonych PK, następnie czas 
pokonania trasy.  
 
2. Rezygnacja  
W przypadku wycofania się, zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym 
organizatorów: hala sportowa tel. 32-43-41-172 
 
LIMIT CZASU: 
Limit czasu na pokonanie całej trasy wynosi 1 godzina. 
 
INFORMACJE OGÓLNE: 
1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały 
sprzęt wymagany przez Organizatorów. 
2. Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz 
procedurach postępowania w razie wypadku.  
3. Każda osoba (każdy zespół) musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny 
telefon komórkowy.  
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w 
zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.  
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW, nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, 
które zdarzą się w trakcie zawodów. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu 
 

 

 

Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Eventyr” 
 


