REGULAMIN MTB POMERANIA JUNIOR
MTB POMERANIA JUNIOR
• MTB Pomerania Junior to zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży, które będą odbywać
się w czasie organizacji zawodów MTB Pomerania Maraton.
•

Celem organizacji zawodów MTB Pomerania Junior jest aktywizowanie dzieci i
młodzieży poprzez ich uczestnictwo w zawodach sportowych, mających na celu
zwiększenie aktywności fizycznej i przedstawienie kolarstwa, jako jednego ze sposobów
spędzania wolnego czasu. MTB Pomerania Junior stanowi połączenie zabawy dla
Dzieci i Młodzieży z propagowaniem zdrowego stylu życia.

•

Zawody MTB Pomerania Junior są przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

•

Osoby niepełnoletnie w wieku od 15 lat, mogą startować na dystansie Speed, co
wiąże się z wyrażeniem zgody na ich start przez Opiekuna danego Dziecka.
Opiekun powinien być świadomy, że start na dystansie Speed jest dystansem
wymagającym technicznie, związanym z koniecznością pokonywania licznych
zjazdów i podjazdów w trudnych warunkach leśnych, a wyrażenie przez Opiekuna
zgody na start wymaga zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa MTB
Pomerania Maraton.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział dzieci w zawodach MTB Pomerania
Maraton. Udział w zawodach ma charakter dobrowolny, wymaga odpowiedniej i
świadomej decyzji opiekuna, który potwierdza, że dziecko posiada umiejętności
technicznej i bezpiecznej jazdy na rowerze, a jeśli jest w wieku powyżej 9 lat może
pokonać samodzielnie pewne odcinki leśne lub polne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W MTB POMERANIA JUNIOR. OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW
• Dziecko, osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
określana w treści Regulaminu jako „Dziecko”, może zgłosić uczestnictwo w danej edycji
MTB Pomerania Maraton wyłącznie działając poprzez swojego przedstawiciela
ustawowego tj. rodzica lub opiekuna prawnego, zwanego w treści Regulaminu
„Opiekunem”. Zabrania się udziału w zawodach Dziecka bez Opiekuna.
• Zawody MTB Pomerania Junior wiążą się z pokonywaniem odcinków
wymagających, w tym polnych lub leśnych, zjazdów i podjazdów, dostosowanych
do kategorii wiekowej dzieci.
• Opiekun jest przedstawicielem dziecka i przysługuje mu pełnia praw pozwalających na
reprezentowanie Dziecka, w zakresie zgłoszenia Dziecka do udziału w Maratonie i
złożenia wszelkich oświadczeń oraz udzielenia zgód przewidzianych w treści niniejszego
Regulaminu.
• Opiekun oświadcza, iż jest świadomy, że Dziecko bierze udział w zawodach MTB
Pomerania Junior i będzie przebywać razem z nim w miasteczku startowym w
czasie organizacji zawodów na wyłączną odpowiedzialność Opiekuna. Opiekun
sprawdza czy Dziecko posiada prawidłowo funkcjonujący rower i kask, a także czy
Dziecko potrafi poruszać się na rowerze i jest do tego zdolne ze względu na stan
zdrowia.
• Przystąpienie do uczestnictwa Dziecka w zawodach MTB Pomerania Maraton wymaga
zapoznania się Opiekuna z treścią postanowień Regulaminu i akceptacji zawartych w
nim postanowień.
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•

•

•

Dzieci biorące udział w zawodach, które są w wieku poniżej 9 lat, będą dopuszczone są
do startu wyłącznie w towarzystwie Opiekuna. Opiekun powinien towarzyszyć dziecku
również w trakcie całego pobytu dziecka w miasteczku sportowym, również przed jak i
po zakończeniu zawodów.
Opiekun jest zobowiązany do powstrzymania się od spożywania środków alkoholowych
i innych środków odurzających w trakcie trwania zawodów jak również po ich
zakończeniu, w czasie przebywania w miasteczku sportowym i wykonywania opieki nad
dzieckiem.
Opiekun przed zgłoszeniem Dziecka jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
Regulaminu i Oświadczenia. Po dokonaniu rejestracji i potwierdzeniu stanu zdrowia
Dziecka Opiekun jest zobowiązany do przedstawienia Dziecku warunków
uczestnictwa w MTB Pomerania Junior, a także weryfikacji stanu bezpieczeństwa
sprzętu, z którego korzysta dziecko. Po dokonaniu weryfikacji Opiekun powinien
przymocować Dziecku numer startowy.

KATEGORIE WIEKOWE
Dystans Junior – Chłopcy
Junior 8 (5 do 8 lat)
Junior 11 (9 do 11 lat)
Junior 14 (12 do 14 lat)
Dystans Junior - Dziewczęta:
Junior 8 (5 do 8 lat)
Junior 11 (9 do 11 lat)
Junior 14 (12 do 14 lat)
PRZEBIEG I ORGANIZACJA WYŚCIGU
• Dystans Junior jest podzielony na kategorie wiekowe.
• Limit przejazdu Dziecka na trasie przewidzianej dla Dystansu MTB Pomerania Junior
wynosi 1 godzinę zegarową.
• Opiekunowie są zobowiązani są do ustawienia się na starcie w sektorze wyznaczonym
dla Opiekunów. Opiekunom zabrania się popychania, pchania i pomagania przy użyciu
siły fizycznej lub mechanicznej zawodnikom biorącym udział na dystansie MTB
Pomerania Junior.
• Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do wskazań Organizatora dotyczących
przebiegu zawodów, w tym wskazań które mogą być zakomunikowane w dniu zawodów.
• Kategorie Junior 11 i Junior 14 mogą pokonywać trasę samemu, ale opiekun musi
być w bazie zawodów w czasie trwania wyścigu.
• Kategorie Junior 8 pokonują trasę z opiekunem.
DANE ORGANIZATORA
• Organizatorem „MTB Pomerania Maraton” jest firma Marek Wróbel - Race Evolution,
z siedzibą w Pępowie, ul. Sikorskiego 24, 83-330 Pępowo, numer NIP: 5891928113 ,
REGON: 364055341.
•

Dane kontaktowe do organizatora:
internetowa: www.mtbpomerania.pl.

e-mail:
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kontakt@mtbpomerania.pl,

strona

HARMONOGRAM
• Szczegółowy
Harmonogram
zawodów
będzie
dostępny
na
stronie:
http://mtbpomerania.pl w zakładkach dotyczących poszczególnych edycji zawodów.
ZAPISY I OPŁATA STARTOWA
• Dzieci startujące w MTB Pomerania do lat 8, startują za darmo – opiekun jest zwolniony
z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
•

Start w kategoriach w wieku od 9 do 14 lat włącznie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia
opłaty startowej w wysokości 20 zł.

•

Zapisy do kategorii MTB Pomerania Junior odbywają się tylko w dniu zawodów. Nie ma
możliwości zapisów drogą elektroniczną. W związku z tym, raz uiszczona opłata
startowa jest bezzwrotna.

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
•

Organizator przewiduje dla każdego Dziecka, biorącego udział w organizacji zawodów
nagrodę w postaci pamiątkowego medalu.

•

Każde Dziecko biorące udział w organizacji zawodów może zachować otrzymany numer
startowy.

•

Organizator nagrodzi 3 najlepsze dzieci w każdej kategorii wiekowej.

WYŻYWIENIE
•

Dzieci nie otrzymują od organizatora posiłku regeneracyjnego, tak jak ma to miejsce w
przypadku startu uczestników na dystansie Speed czy Mega.

KLASYFIKACJA GENERALNA
•

Organizator nie prowadzi klasyfikacji generalnej dzieci startujących w MTB Pomerania
Junior na wszystkich edycjach MTB Pomerania Maraton.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. MEDIA.
• Opiekun zgłaszając udział Dziecka w zawodach MTB Pomerania Maraton oświadcza, że
jest świadomy iż w czasie przebiegu zawodów będą wykonywane foto i videorelacje z
przebiegu zawodów, które mogą być udostępniane przez Organizatora i Patronów
Medialnych wydarzenia. Informacje o Patronach Medialnych znajdują się na stronie
www.mtbpomerania.pl
• Opiekun wyraża zgodę na to, żeby zdjęcia, filmiki, ewentualne wywiady z uczestnikiem, a
także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez Organizatora i
Patronów Medialnych w prasie, radiu, telewizji i mediach społecznościowych.
• Opiekun, który nie wyraża zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Dziecka
w zakresie, o którym mowa powyżej powinien wyraźnie poinformować o tym
Organizatora, najpóźniej w dniu zawodów, składając pisemne oświadczenie w biurze
zawodów.
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DANE OSOBOWE DZIECKA I OPIEKUNA
•

Opiekun, zgłaszający udział Dziecka w zawodach MTB Pomerania Junior wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych Dziecka zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
922 z późn. zm.) dla celów związanych z organizacją zawodów MTB Pomerania Junior.

•

Opiekun, zgłaszający udział Dziecka w MTB Pomerania Junior może również wyrazić
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i
promocyjnych, związanych z udostępnianiem przez Organizatora informacji i
materiałów dotyczących zaplanowanych przez Organizatora imprez i wydarzeń
sportowych.

•

Opiekun przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych
przekazywanych w ramach zgłoszenia udziału w zawodach z cyklu MTB Pomerania
Maraton jest Organizator, tj. firma Marek Wróbel - Race Evolution, z siedzibą w
Pępowie, ul. Sikorskiego 24, 83-330 Pępowo, NIP: 5891928113 , REGON: 364055341,
którą reprezentuje p. Marek Wróbel, działający osobiście.

•

Opiekun w każdym czasie ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
jego danych osobowych lub danych Dziecka. W tym celu wymagane jest przesłanie
informacji o wyrażeniu sprzeciwu na adres kontakt@mtbpomerania.pl Wyrażenie
sprzeciwu nie wywiera wpływu na legalność przetwarzania danych przed jego
wyrażeniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W przypadku kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu głównego MTB Pomerania Maraton,
dostępnego na stronie http://mtbpomerania.pl/regulamin/
• Opiekunowie, którzy podejmą decyzję o rezygnacji Dziecka z udziału w zawodach
powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, także w razie
stwierdzenia przez Opiekuna przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa Dziecka w
zawodach.
• Opiekunom zabrania się ingerencji z przebieg zawodów, m.in. poprzez wspomaganie
Dzieci siłą mechaniczną bądź fizyczną. Opiekunowie uczestniczący udział w zawodach
powinni zachowywać się w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla
uczestników zawodów, w szczególności dla Dzieci.
• W razie powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych, Opiekun
powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Przez cały czas
trwania zawodów dostępny numer do Organizatora - tel. +48 600624 090.
• Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie umożliwiającej jego pobranie na stronie
http://mtbpomerania.pl/regulamin/
• Organizator zastrzega możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, w razie
wystąpienia ku temu ważnych powodów, związanych z organizacją zawodów. W razie
zmiany treści Regulaminu Organizator zamieści informację o momencie wejścia w życie
zmian na stronie http://mtbpomerania.pl/regulamin/

Strona 4 z 4

