REGULAMIN
KIDS RACE – MAŁOPOLSKA TOUR 2022
§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy zawodów i określa jego cel, zasady współzawodnictwa, zakres
odpowiedzialności organizatora, prawa i obowiązki rodzica/prawnego opiekuna dziecka oraz ogólne
informacje na temat przebiegu i organizacji zawodów.
2. “KIDS RACE” to ogólnodostępne zawody na rowerkach biegowych lub zwykłych, zwane dalej
Zawodami.
3. Organizatorem zawodów "KIDS RACE" jest: Fundacja Sfera ul. Kasprowicza 4, 44-100 Rybnik .
4. Zawodnikiem nazywamy dziecko w wieku od 3 do 9 lat (rocznikowo) zarejestrowane i
potwierdzone poprzez przekazanie w biurze zawodów podpisanego oświadczenia i zgłoszenia przez
rodzica lub prawnego opiekuna.
5. Cele zawodów "KIDS RACE":
a) kreowanie i popularyzacja postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione
aktywnością fizyczną i rywalizacją sportową wśród najmłodszych dzieci
b) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci
c) upowszechnianie wiedzy na temat rowerków biegowych jako najlepszego narzędzia do nauki jazdy
na rowerze oraz znakomitej dyscypliny sportowej do rozpoczęcia przygody z rywalizacją sportową od
najmłodszych lat
d) krzewienie idei fair play
e) propagowanie zdrowego trybu życia od najmłodszych lat
f) promowanie bezpiecznej jazdy na rowerach
g) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§2 Warunki uczestnictwa
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby w wieku od 3 do 9 lat (rocznikowo), które do udziału zgłosił
rodzic/opiekun prawny, poprzez wypełnienie formularza i zgód dostępnych na stronie internetowej
Organizatora, lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów, a także potwierdził start zawodnika poprzez
podpisanie listy startowej w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
2. Zawodnicy biorą udział w Zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Zawodnikiem może być osoba, która spełnia następujące warunki:
a) w dniu zawodów jest w wieku od 3 do 9 lat (rocznikowo)

b) zostanie zarejestrowana online na stronie Organizatora lub w Biurze Zawodów na miejscu imprezy
i potwierdzona przez rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów poprzez podpisanie listy
startowej
c) posiada sprawny technicznie rower biegowy lub zwykły oraz kask rowerowy z zapięciem
d) w trakcie trwania Zawodów jest zdrowa i sprawna
e) rodzic lub opiekun prawny Zawodnika akceptuje niniejszy Regulamin w całości wraz z załącznikami
stanowiącymi jego integralną część
f) rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na publikację materiałów audiowizualnych
zarejestrowanych podczas Zawodów z własnym udziałem i/lub swojego podopiecznego w środkach
masowego przekazu oraz materiałach Organizatora
g) rodzic lub opiekun wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych
przez Organizatora, współorganizatora Zawodów
4. Liczba zawodników jest ograniczona i wynosi maksymalnie 100 osób. Rejestracji można dokonać w
dniu zawodów w Biurze Zawodów, przy czym Organizator nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach.
Wypełniając formularz należy podać imię i nazwisko Zawodnika, datę urodzenia, kategorię oraz
potwierdzić znajomość Regulaminu i zaakceptować klauzule znajdujące się w załączniku nr 1.
5. Udział w zawodach jest bezpłatny.

§3 Zasady współzawodnictwa
1. Zawodnicy startują w kategoriach wiekowych, które są określane w dniu zawodów na podstawie
ilości startujących zawodników.
2. Przydział do pozycji w wyścigach oraz numery startowego uzależnione są od daty i godziny
zgłoszenia.
3. Przydział do kategorii wiekowej odbywa się na podstawie wieku zawodnika w dniu rozgrywania
zawodów ( np. KAT: 3-4 LATA, 5-6 LAT, 7-8 LAT, 9 LAT)
4. W przypadku małej ilości zawodników w danej kategorii (minimum 4 zawodników), Organizator
może dowolnie łączyć kategorie wiekowe.
5. Zawody w każdej kategorii składają się z dowolnej ilości wyścigów (minimum 1 start dla każdego).
6. O kolejności na mecie w sytuacjach spornych decyduje Organizator, a decyzja Organizatora jest
nieodwołalna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Każdy Zawodnik otrzymuje upominek za udział w Zawodach.

§4 Zasady przeprowadzenia wyścigu
1. Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez Organizatora, umieszczonymi na kierownicy z
przodu roweru biegowego lub zwykłego.
2. Zawodnicy startują w 2 minutowych odstępach.

3. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją z wyścigu.
4. W trakcie rozgrywania Zawodów rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać na torze.
5. Na miejscu startu i mety może przebywać tylko jeden rodzic, nie może jednak pomagać
Zawodnikowi w momencie startowym i podczas jazdy w wyścigu.
6. Zabronione jest popychanie roweru Zawodnika przez Rodzica/Opiekuna na miejscu startowym i
podczas wyścigu.
7. Każdy zawodnik musi posiadać założony i zapięty kask zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa.
8. Nie dopuszcza się do udziału w wyścigu zawodników w klapkach lub sandałach (wymagane jest
obuwie z zakrytymi palcami i stopami).
9. Zaleca się, aby zawodnicy mieli na sobie odzież chroniącą przed ewentualnymi urazami, tj. długie
spodnie, długie rękawy, ochraniacze na łokcie/kolana oraz rękawiczki rowerowe.

§5 Harmonogram
9:30 – 14:30 REJESTRACJA DO ZAWODÓW i POTWIERDZENIE UDZIAŁU POPRZEZ PODPISANIE LISTY
STARTOWEJ (DOTYCZY TAKŻE ZAPISÓW ONLINE)
15:00 – WYŚCIGI

§6 Prawa i obowiązki Rodzica/Opiekuna prawnego Zawodnika
Rodzic/Opiekun prawny zawodnika ma obowiązek:
a) dokonać rejestracji zawodnika w Biurze Zawodów wraz z złożeniem podpisu na liście startowej
b) informować Organizatora o niebezpieczeństwie

§7 Zobowiązania i odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia trasy poprzez tzw. porządkowych, montaż elementów zabezpieczających (taśmy,
barierki itp.)
b) Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia toru przez wykwalifikowanych ratowników
medycznych, podczas całego wydarzenia.
c) Organizator zobowiązuje się do odpowiedniego oznakowania Biura Zawodów
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) poniesione straty lub zniszczenie mienia Zawodnika, rodzica, opiekuna, osób towarzyszących w
związku z uczestnictwem w Zawodach
b) jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu zawodników doznany w trakcie przejazdu oraz w trakcie
treningów

c) wszelkie zdarzenia mające miejsce w trakcie dojazdu na zawody jak i w trakcie powrotu z nich
d) ewentualne kolizje, wypadki na torze podczas treningów i wyścigów
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, zmianę terminu lub miejsca imprezy z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
3. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§8 Trasa i bezpieczeństwo
1. Trasa wyścigu jest oznaczona w sposób widoczny.
2. Trasa wyścigu jest zabezpieczona przez tzw. porządkowych sygnalizujących niebezpieczeństwa na
torze.
3. Zabrania się zrywania taśm ostrzegawczych, przestawiania przeszkód, barierek i innych elementów
znajdujących się na trasie, chyba że zagraża to bezpieczeństwu zawodników. Należy wtedy
niezwłocznie poinformować porządkowych lub Organizatora.
4. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z
trasy przez obsługę techniczną.

§9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, zmiany terminu lub zmiany miejsca
odbywania się Zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie.
3. Brak znajomości regulaminu nie będzie traktowany jako wytłumaczenie braku wiedzy z zakresu
przeprowadzenia treningów, zawodów, zasad organizacyjnych i zasad bezpieczeństwa.
4. Przekazanie i zmiana własnego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
Zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w Zawodach.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i wszelkich
regulaminach i postanowieniach związanych z uczestnictwem w Zawodach.
6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Zawodów.
7. W sytuacjach spornych interpretacja Regulaminu należy do Organizatora wydarzenia.
8. Biorąc udział w zawodach rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku uczestników w dokumentacji fotograficznej i video powstałej podczas
odbywania się zawodów sportowych „KIDS RACE” dla celów promocyjnych w/w wydarzenia, w
szczególności: mediach, publikacjach, plakatach, materiałach promocyjnych, relacjach wideo, a także
na stronie internetowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest
Fundacja Sfera z siedzibą przy ulicy Kasprowicza 4 w Rybniku (dalej: my).
2. Dane osobowe zawarte w karcie startowej będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego
dziecka/podopiecznego w Zawodach sportowych „KIDS RACE” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego
dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności
następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - innym odbiorcom danych np.
Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, czy instytucjom miejskim itp. jako podmiotom, które współfinansują zawody.
4. Dane Twojego oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla
którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych
przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi (okres obowiązujący przy
rozliczeniu dotacji).
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. (e-mail: media@sferasportu.pl).
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzania danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych
„KIDS RACE”.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA START W WYŚCIGU KIDS RACE PODCZAS MAŁOPOLSKA TOUR 2022
1. Jestem Rodzicem/Opiekunem Prawnym małoletniego/małoletnich
LP

Imię i nazwisko Uczestnika

Wiek Uczestnika w dniu startu

1
2
3
4
(zwanego/j dalej Uczestnikiem) i mam pełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym wyrażam zgodę na udział dziecka w KIDS
RACE.

2. Stan zdrowia Uczestnika w pełni pozwala na wzięcie udziału w wyścigu KIDS RACE podczas Małopolska Tour 2022
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych Uczestnika na potrzeby organizacji wyścigu KIDS RACE podczas
Małopolska Tour 2022 przez Fundację Sfera z siedzibą w Rybniku (44-200) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Uczestnik bierze udział w wyścigu KIDS RACE podczas Małopolska Tour 2022na moje życzenie i ryzyko i akceptuje regulamin rajdu
rowerowego.
5. Mam świadomość że w trakcie wyścigu KIDS RACE podczas Małopolska Tour 2022 Uczestnik może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w
tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań i oświadczam, że ponoszę osobiście jako Opiekun wyłączną odpowiedzialność za ich
zaistnienie. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Uczestnika lub przeze mnie lub powstałej z udziałem Uczestnika lub mojej,
nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów i zwalniam ich z wszelkiej odpowiedzialności za doznane przez
Uczestnika lub przeze mnie szkody, które związane są z uczestnictwem Uczestnika w wyścigu KIDS RACE podczas Małopolska Tour 2022.
6. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika komukolwiek podczas, w
wyniku lub w związku z uczestnictwem Uczestnika w wyścigu KIDS RACE podczas Małopolska Tour 2022.
7. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego stanu zdrowia lub stanu
zdrowia Zawodnika nie została przeze mnie zatajona i/lub pominięta.
8. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin wyścigu KIDS RACE podczas Małopolska Tour 2022.
9. Podpisując poniżej oświadczenie wyrażam świadomą zgodę na wykonywanie zdjęć lub/i filmów z udziałem Uczestnika oraz ich publikację
na stronach Organizatora, jego partnerów i sponsorów w celu popularyzacji sport i promocji działań związanych z bieżącą działalnością
Organizatora, a tym samym zachęcania innych osób do brania udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych. (podstawa prawna: art. 81 zd.
1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Jestem świadomy/ma, że zgoda niniejsza może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres krzysztof@sferasportu.pl z
dopiskiem w temacie „cofam zgodę” i wskazaniem opublikowanych zdjęć, których to dotyczy.

Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego dokumentu, podane przeze mnie dane są prawdziwe, a ponadto w pełni go
akceptuję.

Data i miejsce

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

