
REGULAMIN 

OTWARTEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO CROSS-COUNTRY  

W LESKU 

 

 

Organizator: 

• Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 

 

Współorganizator: 

• Fundacja PROWING Lesko 

 

Termin i miejsce: 

• 13 lipca 2019 r.  godz. 13.30 – Lesko - Amfiteatr 

 

Cel imprezy: 

• Popularyzacja zdrowego trybu życia – upowszechnianie sportu rowerowego, 

• Promocja aktywności fizycznej, rywalizacji w duchu fair play, 

• Promocja Miasta i Gminy Lesko. 

 

Program imprezy: 

• 10.00  – 13.00 – weryfikacja zgłoszeń i odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów, 

• 13.30 – start wyścigu, 

• 16.00  – ceremonia dekoracji zwycięzców. 

 

Warunki uczestnictwa: 

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręcznie podpisanie 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie 

dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych  

• Do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i podpiszą stosowne 

oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 14-18 lat dopuszczeni 

zostaną za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem. Osoby poniżej 14 roku życia 

mogą startować wyłącznie w towarzystwie opiekuna. 

• Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. 

• Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (np. skracanie trasy) zostaną 

zdyskwalifikowani. 

• Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu. 

• Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu 

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

 
Zgłoszenia: 

• Zgłoszenia udziału w biegu odbywają się elektronicznie www.timekeeper.pl/zawody  

w terminie do 12 lipca 2019 r. 

• W dniu zawodów do godz. 13.00. - w biurze zawodów. 

 

 

Opłata startowa: 

•  30 zł  – płatne w terminie do 12 lipca 2019r. za pośrednictwem www.timekeeper.pl/zawody  

http://www.timekeeper.pl/zawody
http://www.timekeeper.pl/zawody


• 50  zł - gotówką w dniu zawodów.  

 

Pakiet startowy: 

• Pakiet startowy zawierać będzie numer startowy, bloczek na wyżywienie możliwy  

do zrealizowania w punkcie żywienia. 

Trasa: 

• Start - Meta - pole campingowe przy Amfiteatrze w Lesku 

• Trasa wyścigu biegnie wzdłuż rzeki San, w kierunku wzgórza Baszta i Czulnia  

do Kamienia Leskiego, a następnie prowadzi do amfiteatr na linię "Start - Meta".  

Na krótkich dystansach występują duże różnice poziomów. Uczestnicy będą mieli  

do pokonania strome zjazdy i podjazdy oraz nierówności i wyboje. 

• Długość trasy: 15 km - 3 pętle  (kategoria: junior - kobiety i mężczyźni do lat 18) i 30 km - 6 

pętli (kategoria: Senior (K i M) - 19 - 45 lat, Masters (K i M) - powyżej 45 lat) 

• Wyścig odbędzie się na oznakowanej trasie ze startu wspólnego - wszystkie kategorie, 

• Z sektora I – startują zawodnicy rywalizujący na dystansie 30 km, z sektora II –  

na dystansie 15 km  . 

 

Klasyfikacje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

W zawodach obowiązywać będą następujące klasyfikacje w kategoriach: 

•  Kobiety i mężczyźni: OPEN, MŁODZIK (do lat 16), JUNIOR (17 -21 lat), SENIOR (22 - 45 

lat), MASTERS (powyżej 45 lat). 

 

Nagrody i upominki: 

• Za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn - puchary, dyplomy,  nagrody 

rzeczowe, 

• Zwycięzcy kategorii wiekowych – puchary, 

 

Uwagi organizacyjne: 

• Każdy zawodnik ma obowiązek wystartować z numerem startowym przydzielonym przez 

organizatora, umieszczonym w widocznym miejscu. 

• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt. 

• Uczestnicy biorący udział w biegu oświadczają że ich stan zdrowia pozwala na udział w 

zawodach. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną . 

• Organizator zabezpiecza strefę bufetu, zlokalizowaną na przy punkcie START - META 

zapewnia wodę na mecie dla wszystkich uczestników zawodów oraz ciepły posiłek. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za wypadki 

losowe w trakcie zawodów. 

• Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

• Zawodnik dublowany na trasie zobowiązany jest ustąpić miejsca zawodnikowi  

go wyprzedzającemu. 

• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 



Ochrona danych osobowych: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lesko ul. Parkowa 1, 38 - 600 Lesko, e-mail: 

educentrum@lesko.pl  

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach przetwarzania danych 

osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lesko.pl  

3. Dane osobowe uczestników Zawodów Rowerowych będą przetwarzane w celach, zakresie 

i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Zwodów, wyłonienia 

zwycięzców i odbioru nagród. 

4. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu 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 (dalej 

RODO),  ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 

i 1669, dalej UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, 

innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO tj. wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres podany w ust. 1. Przed 

realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie lub brak zgody 

na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w Zawodach. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

11. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

 

 

Lesko,  4 czerwca 2019r, 

 

 

            

 

 

 

 

mailto:educentrum@lesko.pl
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Załącznik do  Regulaminu 

 

 

Oświadczenie uczestnika Zawodów Rowerowych: 

 

• Uczestniczę w Zawodach Rowerowych w Lesku w dniu 13 lipca 2019r. świadom czyhających 

zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w tych Zawodach może narazić mnie 

na utratę zdrowia lub życia. 

• Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego 

z moim uczestnictwem w ww. Zawodach. 

• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Zawodów, a także kierownictwo, administratorów, osoby 

odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, 

zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu. 

• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z Zawodami rozstrzygał Organizator, 

którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę 

rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami. 

•  wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie przez administratora danych Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1,  

38-600 Lesko, moich danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Zawodów, 

wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród 

•  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie (filmowanie, fotografowanie i publikacja) mojego wizerunku przez administratora 

danych Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji Zawodów 

 

……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 

Dotyczy uczestników niepełnoletnich: 

 

• Wyrażam zgodę na udział syna/córki…………………………………….. w Zawodach, w dniu 

13.07.2019 r. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział 

w ww. zawodach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jako rodzic/prawny opiekun zabezpieczę dziecku 

bezpieczną drogę na zawody i jego powrót do domu. 

• Jako rodzice (opiekunowie prawni) podpisanej(ego) małoletniej(ego) 

……………………………………… aprobujemy podpisane przez nią/niego powyższe oświadczenie 

i wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

……………………………………………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
 


