REGULAMIN
wyścigu dla dzieci w ramach Grand Prix Kaczmarek Electric MTB KIDS 2019
§ 1 Cel imprezy
1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa wśród dzieci.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych.
§ 2 Organizator
Organizatorem wyścigu dziecięcego w ramach cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB jest „Stowarzyszenie
Bike & Run Promotion” z siedzibą w: Powodowo 52, 64-200 Wolsztyn, NIP 9231704556 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000654396.
Kontakt: tel. +48 885 600 870, e-mail: mtb@ke.pl
§ 3 Czas i miejsce
1. Wyścig dla dzieci w ramach cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB odbywa się w dniu wyścigu głównego
maratonu, na teranie miasteczka sportowego. zgodnie z zamieszczonym poniżej kalendarzem imprez.
edycja 1 –
edycja 2 –
edycja 3 –
edycja 4 –
edycja 5 –
edycja 6 –
edycja 7 –
edycja 8 –
edycja 9 –
edycja 10 –

6.04 – Rydzyna
28.04 – Zielona Góra
12.05 – Sulechów
26.05 – Krosno Odrzańskie
9.06 – Lubomierz
30.06 – Jakubów
1.09 – Bolesławiec
15.09 – Nowa Sól
29.09 – Żary
5.10 – Wolsztyn

2. W ramach wyścigu dla dzieci odbędą się następujące wyścigi:
• Kategoria D0 do 4 lat (100-150 m)
• Kategoria D1 5-6 lat (150-300 m)
• Kategoria D2 7-9 lat (500-800 m)
• Kategoria D3 10-12 lat (800-1500 m)
§ 4 Program zawodów
8:00-10:30 – Zapisy w Biurze Zawodów
11:45 – Zbiórka dzieci (kategorie: D0, D1, D2, D3) w wyznaczonych sektorach.
12:00 – Start. Jest to czas orientacyjny i może ulec zmianie ( ze względu na rozgrywaną w tym samym
czasie główny maraton) o czym wszyscy zainteresowani dowiedzą się z komunikatów spikera.
Dekoracja odbędzie się po zakończeniu wszystkich wyścigów dziecięcych z każdej z kategorii wiekowej.
§ 5 Zgłoszenia, opłaty
1. Zgłoszenia są przyjmowane tylko w Biurze Zawodów w dniu wyścigu.
2. Opłata za udział w wyścigu dziecięcym wynosi 10 zł (płatne w gotówce w biurze zawodów).
§ 6 Uczestnictwo
1. Wyścig ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w zawodach mają dzieci pod opieką rodziców bądź
opiekunów prawnych, którzy podpiszą stosowne oświadczenie (zał. nr 1) lub Organizator dopuszcza start
dziecka pod opieką osoby, której rodzice udzielili pisemnego pełnomocnictwa, które należy dołączyć do
formularza zgłoszeniowego dziecka.
2. Start w wyścigu dziecięcym możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo w
kasku rowerowym.

3. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik zobowiązany jest zamocować na kierownicy w taki
sposób, aby możliwa była identyfikacja uczestnika na mecie oraz nie został zagubiony podczas trwania
wyścigu.
4. Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że:
• akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,
• wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Organizatora, zgodnie z
ustawą o ochronie danych,
• wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki z jego
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach
marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB.
§ 7 Świadczenia dla uczestników
1. W ramach startu w wyścigu zawodnik otrzymuje:
• Numer startowy. Raz wydany numer startowy jest ważny na wszystkich edycjach, za każdym razem
należy dziecko zarejestrować pod tym samym numerem.
• Opaska eventowa na rękę, która upoważnia do darmowego korzystania ze strefy dziecka oraz do
dmuchanych placów zabaw, które się tam znajdują.
• Drobny podarunek od Organizatora.
• Oznaczenie trasy.
• Zabezpieczenie medyczne i ratownicze.
• Trofea dla zwycięzców oraz drobne nagrody rzeczowe. Dekorowanych będzie trzech pierwszych
zawodników z powyższych kategorii z podziałem na płeć.
• Pamiątkowe medale dla wszystkich startujących.
§ 8 Zasady rozgrywania wyścigu
1. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę przejedzie w jak najszybszym czasie.
2. Wyścig kolarski dla dzieci odbędzie się ze startu wspólnego lub poprzez biegi eliminacyjne, w zależności od
liczby zgłoszonych dzieci. Organizator decyduje w dniu startu o sposobie przebiegu wyścigu.
3. Trasa będzie oznakowana taśmami.
4. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
5. ZABRANIA SIĘ:
• udziału dzieci bez kasków rowerowych,
• udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,
• ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na
trasie (obowiązują zasady „fair play”). Dziecko, którego rowerek będzie popychany przez osobę
dorosłą (nawet te z kategorii D0) nie będzie brane pod uwagę jako jeden z zwycięzców w wyścigu.
• stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,
• biegu obok jadącego zawodnika.
Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.
§ 9 Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.

O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Biuro zawodów.
Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu.
W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator.
Nie pojawienie się zawodnika na linii startu, jest równoznaczne z jego dyskwalifikacją.

