
REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH 

„DUATHLON W DECATHLON STALOWA WOLA” 

I. Organizator 

Organizatorem zawodów jest Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa. 

II. Czas zawodów 

Zawody odbędą się w dniu 16.03.2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. 

III. Miejsce zawodów 

Teren sklepu galeria handlowa VIVO oraz Błonia Nadsańskie w Stalowej Woli. 

BIURO ZAWODÓW : 

W sklepie Decathlon Stalowa Wola czynne od godziny 8:00 – 9:30 

III. Główne cele zawodów sportowych  

1. Otwarcie sklepu połączone z promocją aktywnych form spędzania czasu jako element składowego prawidłowego 

rozwoju. 

2. Kształtowanie wśród uczestników zasad rywalizacji takich jak zasada fair play. 

3. Popularyzacja sklepu Decathlon jako promotora sportowego stylu życia. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

 

1. W imprezie mają prawo uczestniczyć dorośli od lat 18 

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest wyrażenie zgody uczestnika zawodów. Formularz zawiera 

zgodę na uczestnictwo w zawodach sportowych na odpowiedzialność uczestnika zawodów, iż wyrażający zgodę 

zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Zaakceptowany formularz stanowi dla Organizatora potwierdzenie o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach sportowych.  

3. Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 

4. Uczestnicy imprezy muszą posiadać odpowiedni strój i obuwie sportowe oraz kask sztywny podczas jazdy rowerem. 

5. Uczestnicy muszą posiadać numery startowe na koszulkach w czasie biegu oraz na rowerze w czasie jazdy. 

6. Organizator ma prawo nie dopuścić do zawodów ze względu na zły stan techniczny roweru bądz brak wymaganych 

akcesoriów.  

7. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie Facebook sklepu Decathlon Stalowa Wola. 

 

V. Sprawy organizacyjne 

 

1. Liczba uczestników imprezy: do 100 osób 

2. Osobą odpowiedzialną za przebieg imprezy są pracownicy Decathlon. 

3. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za 

przebieg zawodów sportowych. 

4. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych uczestnikom zawodów. 

5. Za niesportowe zachowanie, niezachowania zasad fair play (wolniejszy zawodnik ma obowiązek przepuścić 

zawodnika szybszego)  oraz nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu jak i regulaminów dyscypliny sportowej grozi 

wyklucznie z zawodów sportowych.  

6. Start w zawodach jest bezpłatny. 

7. Pakiet startowy zawiera wodę, baton, ciepły posiłek, pomiar czasu i opiekę medyczną. 
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VI. Przebieg zawodów 

 

1. Start godzina 10:00  

a. Bieg na 5 km 

b. Jazda rowerem 15 km 

c. Bieg na 3 km 

2. Ogłoszenie wyników zawodów sportowych i wręczenie nagród nastąpi w dniu zawodów o godzinie 12:30 

3. Zakończenie imprezy 13:00 

 

VII. Nagrody 

 

 

1. Klasyfikacje: 

a. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzni za miejsca I-III 

b. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca I-III: 

i. K20, M20 – 18-29 lat 

ii. K30, M30 – 30-39 lat 

iii. K40, M40 – 40-49 lat 

iv. K50+, M50+ - 50 i więcej lat 

c. Kategoria wiekowa, w której wystartuje mniej niż 4 osoby będzie połączona z kategorią niższą 

d. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych 

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i karty podarunkowe o 

wartości odpowiednio 500, 300, 200 PLN 

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i karty podarunkowe o 

wartości odpowiednio 150, 100, 50 PLN 

4. Nagrody rzeczowe można odebrać po ogłoszeniu wyników zawodów w dniu zawodów lub w ciągu dwóch 

następnych tygodni od dnia zawodów. Po upływie tego terminu prawo do odebrania nagrody przepada i nagrody 

nie będą wydawane. 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inną rzecz lub zamianie na równowartość pieniężną. Uczestnicy 

mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy.  

6. Każdy uczestnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal. 

 

 

 

VIII. Odpowiedzialność Organizatora 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników i innych osób powstałe w trakcie 

zawodów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im towarzyszących zaginione 

w trakcie trwania zawodów sportowych. 

3. Sprzęt pozostawiony w strefie zmian będzie pod ochroną firmy ochroniarskiej w czasie trwania zawodów. 

 

IX. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów sportowych „Duathlon w Decathlon” jest 

Organizator. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika przez 

Organizatora zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. 

U. z  2002 r. Nr  101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz wymogami  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO) w celu umożliwienia 
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Organizatorowi przeprowadzenia zawodów sportowych oraz publicznego ogłoszenia i wręczenia nagród. 

Przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

3. Uczestnik zawodów sportowych w imieniu uczestnika zawodów sportowych wyrażają zgodę na publiczne 

ogłoszenie wyników zawodów sportowych oraz na publiczne podanie danych osobowych uczestnika w postaci 

imienia i nazwiska. 

 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

Nieznajomość regulaminu zawodów sportowych „Duathlon w Decathlon” i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane 

przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego 

postanowień, pod rygorem wykluczenia z zawodów. 

 

 
 

  


