
REGULAMIN Zawodów na torze pumptrack 
§1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin dotyczy zawodów na torze pumptrack i określa cel zawodów, zasady             
współzawodnictwa, zakres odpowiedzialności organizatora, prawa i obowiązki zawodnika        
oraz ogólne informacje na temat przebiegu i organizacji zawodów. 
 
2. Definicje: 
a. Organizator- organizatorem zawodów na torze pumptrack jest: 
Fundacja Kult 
ul. Legnicka 65 
54-206 Wrocław 
NIP: 894-305-87-96 REGON: 36048228200000 . 
b. Zawodnik – zawodnikiem jest osoba uczestnicząca w zawodach na torze pumptrack,            
która spełnia warunki ujęte w §2. 
c. Zawody – wydarzenie w ramach cyklu Kocham Rower, odbywające się w terminie i w               
miejscu określonym w ust. 4. 
d. Przejazd – jednorazowy przejazd zawodnika na torze liczący 3 pełne okrążenia 
e. Trening – próbne przejazdy na torze, bez pomiaru czasu, przysługujące zawodnikom            
przed właściwym przejazdem. 
f. Biuro Zawodów – biuro funkcjonujące w dniu odbywania się zawodów, zlokalizowane na             
terenie imprezy. Biuro Zawodów czynne będzie w dniu zawodów w godzinach 10:00-13:00.            
W Biurze Zawodów uczestnicy dokonują weryfikacji przed startem. 
 
3. Cele zawodów na torze pumptrack: 
a. Promowanie sportów rowerowych. 
b. Propagowanie zdrowego trybu życia od najmłodszych lat. 
c. Promowanie miast partnerskich jako regionów turystycznych przyjaznych sportom         
rowerowym. 
d. Kreowanie i popularyzacja postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione             
aktywnością fizyczną. 
e. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 
 
4. Terminy i miejsca zawodów: 
● 23.08.2020 rok 
 
§2 Warunki uczestnictwa 
 
1. Zawody na torze pumptrack są ogólnodostępne. Mogą wziąć w nich udział wszyscy.             
Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku osób           
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). Zawodnikiem        
może być osoba, która spełnia następujące warunki: 
• w dniu zawodów jest osobą pełnoletnią lub posiada pisemną zgodę rodziców lub             
opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach; 
• dokona zapisów; 
• dokona weryfikacji w Biurze Zawodów; 



• posiada sprawny rower z minimum jednym działającym hamulcem oraz kask. Ochraniacze            
zabezpieczające kolana czy łokcie są sugerowane, ale nie wymagane.; 
• w trakcie trwania zawodów nie znajduje się pod wpływem alkoholu i innych 
środków odurzających; 
• posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do uczestnictwa w 
zawodach; 
• akceptuje niniejszy Regulamin w całości; 
•wyraża zgodę na publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas        
zawodów na torze pumptrack z własnym udziałem w środkach masowego przekazu oraz            
materiałach Organizatora; 
•wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez         
Organizatora zawodów. 
 
2. Zapisów należy dokonać w dniu 23.08 w Biurze Zawodów podczas trwania imprezy,             
udział w zawodach jest bezpłatny; 
• zawodnicy zobowiązani są do zaakceptowania warunków regulamin. 
 
 
§3 Zasady współzawodnictwa 
 
1. Zawody składają się z kilku pełnych przejazdów po określonej trasie na torze pumptrack.              
Trasa oraz ilość okrążeń jest wybierana w dniu zawodów, w oparciu o opracowanie             
najlepszego rozwiązania. Uczestnicy zostaną sklasyfikowani po zakończeniu wszystkich        
przejazdów według uzyskanych czasów. 
 
2. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody w innych kategoriach. np. za najkrótszy            
czas pojedynczego okrążenia. 
 
3. Kary – organizator może zastosować wobec zawodnika łamiącego Regulamin          
następujące 
kary: 
• Upomnienie; 
• Kara czasowa; 
• Dyskwalifikacja; 
 
 
§4 Prawa i obowiązki zawodnika 

 
1. Zawodnik ma prawo do: 
a. Złożenia pisemnej reklamacji w terminie nie później niż 48 godzin od momentu ogłoszenia              
przez Organizatora oficjalnych wyników. 
b. Otrzymywania informacji od Organizatora odnośnie wszelkich zmian związanych z          
zawodami. 
2. Zawodnik ma obowiązek: 
a. Dokonać weryfikacji w biurze zawodów nie później niż na godzinę przed startem zawodów 
b. Zgłosić udział w biurze zawodów oraz wypełnić zgodę rodzica na udział, gdy nie ukończył               



18 roku życia 
c.Posiadać w pełni sprawny rower przystosowany do zawodów 
d. Informować organizatora o niebezpieczeństwie na torze pumptrack 
e. Podczas przejazdu być wyposażonym w kask oraz ochraniacze chroniące kolana 
 
 
§5 Zobowiązania i odpowiedzialność organizatora 
 
1. Organizator zobowiązuje się do: 
a. zapewnienia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędnej opieki          
medycznej na czas trwania zawodów 
b. Zabezpieczenia trasy poprzez montaż elementów zabezpieczających (taśmy, płotki,         
barierki itp.) 
c. Organizator zobowiązuje się do odpowiedniego oznakowania Biura Zawodów 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. poniesione straty lub zniszczenie mienia zawodnika w związku z uczestnictwem w            
zawodach 
b. jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników zawodów doznany w trakcie zjazdu oraz            
w trakcie treningów 
c. wszelkie zdarzenia mające miejsce w trakcie dojazdu na zawody jak i w trakcie powrotu z                
nich 
d. ewentualne wypadki na trasie 
e. rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki i za rzeczy zaginione w trakcie             
trwania zawodów 
f. szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach 
g. odwołanie wydarzenia, zmiana terminu lub miejsca imprezy z przyczyn niezależnych od            
Organizatora 
 
3. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
 
 
§6 Trasa i bezpieczeństwo. 
 
1) Zabrania się zrywania taśm ostrzegawczych, przestawiania przeszkód, barierek i 
innych elementów znajdujących się obok toru pumptrack, chyba że zagraża to           
bezpieczeństwu zawodników. Należy wtedy niezwłocznie poinformować organizatora. 
 
 
§7 Postanowienia końcowe 
1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, zmiany terminu lub zmiany 
miejsca odbywania się zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 
2) Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 
 
3) Brak znajomości regulaminu nie będzie traktowany jako wytłumaczenie. 



 
4) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i            
wszelkich regulaminach i postanowieniach związanych z uczestnictwem w zawodach na          
torze pumptrack. 
 
5) Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e-mail: jerzy@fundacjakult.pl          
rozpatrywane będą w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora           
pisemnego zażalenia. 
 
8) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora zawodów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§8 Harmonogram: 
 
8:00-9:45 - Przygotowania stref około eventowych oraz zabezpieczenie trasy, 
10:00-13:00 - Otwarcie biura zawodów, rozpoczęcie rejestracji zawodników, 
10:00-13:00 - Treningi Zawodników, 
13:00-13:30 - Ostatnie przygotowanie trasy + utworzenie ostatecznej listy zawodników 
13:30-14:30 - Start zawodów (pierwszy przejazd) 
14:30-14:45 - Utworzenie nowej listy do drugiego przejazdu 
14:45-15:45 - Drugi przejazd zawodników 
15:45-16:00 - Podsumowanie czasów + utworzenie listy zwycięzców 
16:00-16:30 - Rozdanie nagród 
 


