REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO

„GRAVELOZA RACE”
BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
11 CZERWCA 2022

1. CHARAKTER WYŚCIGU
Zawody kolarskie „Graveloza Race” mają charakter wyścigu po trasie wyznaczonej śladem
GPS. Zawody polegają na przejechaniu rowerem całej trasy o własnych siłach na czas z
zaliczeniem wymaganych punktów kontrolnych w maksymalnym czasie wyznaczonym przez
organizatora.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem wyścigu jest Stowarzyszenie Koleżeńskie Towarzystwo Kolarskie GRAVELOZA.
KRS: 0000935417, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13

3. TERMIN
a. Wyścig odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022 roku. Dokładna godzina startu zostanie
opublikowana przez organizatora na profilu społecznościowym festiwalu Graveloza The
Great Fest 2022 na minimum 14 dni przed datą startu.
b. Wyścig Graveloza Race jest wyścigiem bezpośrednio powiązanym z wydarzeniem
Graveloza The Great Fest. Wyścig zaplanowany jest jako jeden z elementów festiwalu,
nie mniej uczestnictwo w festiwalu nie jest równoznaczne z uczestnictwem w wyścigu.
Tylko osoby zapisane na Graveloza The Great Fest uprawnione są do uczestnictwa w
wyścigu, ale uczestnictwo w wyścigu wymaga zakupienia specjalnego pakietu
gwarantującego udział w wyścigu.

4. MIEJSCE
Wyścig odbędzie się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

5. TRASA I DYSTANS
a. Szczegółowe parametry trasy takie jak dystans, suma przewyższeń oraz limit czasowy na
ukończenie wyścigu zostaną opublikowane na profilu społecznościowym festiwalu
Graveloza The Great Fest 2022 na minimum 14 dni przed datą startu.

b. Dokładny ślad trasy zostanie opublikowany na profilu społecznościowym festiwalu
Graveloza The Great Fest 2022 na minimum 24 godziny przed godziną startu wyścigu.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonych wcześniej parametrów trasy
ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników, a także
działania siły wyższej uniemożliwiającej lub w sposób nadmierny utrudniającej odbycie
Zawodów na zaplanowanej trasie. Jednocześnie organizator dołoży wszelkich starań, by
zmiany te zminimalizować.
d. Długość trasy wynosi około 120 km i prowadzi drogami o zróżnicowanej nawierzchni.
e. Na trasie przejazdu mogą występować trudne technicznie odcinki wymagające dobrych
umiejętności jazdy na rowerze.
f. Ze względu na charakter miejsca na trasie mogą znajdować się miejsca wymagające
zachowania szczególnej ostrożności takie jak przejazdy kolejowe, skrzyżowania z
ruchliwymi drogami, itp.
g. Start trasy ma charakter wspólny, oznacza to iż wszyscy uczestnicy wyścigu ruszą na
trasę o dokładnie tej samej godzinie.
6. PUNKTY KONTROLNE I ODŻYWCZE
a. Na trasie wyścigu dostępny będzie minimum 1 punkt kontrolny pełniący również rolę
punktu odżywczego.
b. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowych punktów
odżywczych i kontrolnych.
c. Szczegółowa lokalizacja punktów odżywczych i kontrolnych zostanie opublikowana
profilu społecznościowym festiwalu Graveloza The Great Fest 2022 na minimum 24
godziny przed godziną startu wyścigu.
7. LIMITY
a. Limit czasowy na trasie zostanie dostosowany do długości i trudności trasy. Limit
czasowy trasy zostanie opublikowany na profilu społecznościowym festiwalu Graveloza
The Great Fest Graveloza The Great Fest 2022 na minimum 24 godziny przed godziną
startu wyścigu.
b. Limit zgłoszeń wynosi 100 osób.
c. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów zgłoszeń w dowolnym momencie.
8. POMIAR CZASU
a. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów mocowanych w numerach startowych.
b. Numer startowy musi być zamontowany na kierownicy.
c. Brak prawidłowo zamontowanego numeru będzie równoznaczny z dyskwalifikacja
zawodnika.
d. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
9. ZGŁOSZENIA I OPŁATA
a.
b.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą internetową poprzez platformę
zapisy.inessport.pl
W celu rejestracji konieczne jest posiadanie konta na platformie zapisy.inessport.pl

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.
o.

p.

Graveloza Race, jest jednym z elementów festiwalu Gaveloza The Great Fest, dlatego
uczestnictwo w wyścigu możliwe jest tylko dla osób które zdecydują się na zakup
specjalnego pakietu festiwalowego oferującego możliwość wzięcia udziału w wyścigu.
Uczestnictwo w wyścigu nie będzie możliwe dla osób które nie będą uczestniczyć w
festiwalu. W związku z tym zgłoszenie na wyścig przyjmowane jest jednocześnie ze
zgłoszeniem na festiwal Graveloza The Great Fest.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 28.05.2022 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
Opłata za pakiet festiwalowy Graveloza The Great Fest wraz z wyścigiem Graveloza Race
wynosi: 601 zł
Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych.
Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę przelewy24, przez którą
należy dokonać opłaty startowej.
Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl –
zakładka moje konto – płatności.
Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i
pocztowych.
Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji
zawodnika z udziału w wyścigu, nieukończenia wyścigu lub wycofaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
O miejscu na liście decyduje pełna rejestracja, to jest przesłanie zgłoszenia oraz
dokonanie opłaty.
Wniesiona opłata jest bezzwrotna, ale możliwe jest jej przeniesienie na innego
uczestnika do dnia 28.05.2022. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia
pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl
W przypadku odwołania wydarzenia (np. z powodu działania siły wyższej lub pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2) wniesiona opłata zostanie zwrócona.

10. UCZESTNICTWO
Aby wziąć udział w zawodach kolarskich Graveloza Race należy być w dobrej kondycji
fizycznej, bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwwskazań do uprawiania kolarstwa
terenowego na długich dystansach).
Formalnymi warunkami uczestnictwa są:
a. zaakceptowanie Regulaminu i rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego
b. ukończenie 18 lat najpóźniej w przeddzień startu
c. wniesienie opłaty za festiwal z pakietem Race w wyznaczonym terminie
d. osobiste odebranie pakietu startowego w Biurze Festiwalu w wyznaczonych godzinach
e. podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność
f. podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika
g. podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
uczestnika
h. stawienie się punktualnie na starcie z pełnym wyposażeniem obowiązkowym

i.

wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie
się do nich.

11. ZASADY RYWALIZACJI
a. Uczestnicy pokonują całą trasę rowerem wyłącznie o własnych siłach oraz samodzielnie
nawigując się po trasie wyznaczonej przez organizatora. Trasa nie będzie oznakowana w
terenie!
b. Podczas trwania rywalizacji niedopuszczalne jest korzystanie ze zorganizowanej pomocy
innej niż ta zapewniona przez Organizatora lub innych zawodników biorących udział w
Zawodach. Mile widziane jest wzajemne wspieranie się uczestników wyścigu.
c. Zabrania się zmiany roweru podczas trwania rywalizacji na danej trasie.
d. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym.
e. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na
terenach leśnych oraz przestrzegania przepisów parków krajobrazowych.
f. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań
niosących szkodę przyrodzie.
g. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii damskiej i męskiej. Najlepsi zawodnicy
otrzymają nagrody.
h. Zawody są dedykowane dla rowerów gravelowych. Trasa będzie zdecydowanie
faworyzowała właśnie ten rodzaj rowerów. Właściciele rowerów każdego rodzaju są mile
widziani.
i. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w wyścigu w stanie całkowitej trzeźwości, tj.
zobowiązuje się iż nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
12. PROTESTY, KARY, DYSKWALIFIKACJE
a. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia protestów dotyczących przebiegu rywalizacji
do 24 godzin od zakończenia limitu czasu na trasie. Protest złożony musi być na piśmie lub
drogą mailową. Osoba składająca protest wyraża zgodę na upublicznienie jego treści oraz
swoich danych w postaci imienia i nazwiska.
b. Zawodnicy niestosujący się do przepisów regulaminu mogą zostać ukarani przez
Organizatora upomnieniem, karą czasową lub dyskwalifikacją. Postępowanie w tej
sprawie Organizator rozpoczyna w związku ze skutecznie wniesionym protestem lub z
własnej inicjatywy. O wymiarze kary decyduje Organizator na podstawie wszystkich
znanych okoliczności dotyczących naruszenia Regulaminu. Decyzja dotycząca ukarania
zawodnika z chwilą jej ogłoszenia jest ostateczna, nie przysługuje odwołanie
13. BEZPIECZEŃSTWO, WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
a. Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec
Organizatora.
b. Przystępując do wyścigu każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na
uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

c. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności na terenie festiwalu
oraz bazy zawodów, w strefie startu i mety, przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów,
podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania
się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby
porządkowej Organizatora.
Ze względów bezpieczeństwa, podczas rywalizacji, każdy z uczestników zobowiązany jest do
posiadania wyposażenia obowiązkowego w postaci:
a. Pojemnik na wodę o pojemności min. 0,5 litra (bidon/bukłak/butelka itp.)
b. Ważny dowód osobisty lub paszport.
c. Naładowany telefon komórkowy, z aktywnym roamingiem, koniecznie wpisany numer
alarmowy do Organizatora (603609667).
d. Sztywny kask rowerowy.
e. Wymagane prawem wyposażenie roweru.
14. REZYGNACJA, KONTUZJE
a. W przypadku chęci rezygnacji z wyścigu na trasie w trakcie trwania rywalizacji uczestnik
powinien, w miarę możliwości zrobić to w jednym z punktów kontrolnych, informując o
tym fakcie obsługę punktu kontrolnego. W przypadku braku możliwości rezygnacji w
punkcie kontrolnym z powodów technicznych lub zdrowotnych uczestnik zobowiązany
poinformować o tym fakcie organizatorów dzwoniąc pod przekazany numer alarmowy.
Nie licząc sytuacji wymagających interwencji medycznej Organizator zapewnia transport
uczestników wyłącznie z punktów kontrolnych.
b. Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb medycznych lub ratunkowych, powinien w miarę
możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub
telefonicznie – dzwoniąc pod numer alarmowy.
c. Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest
udzielić mu pomocy w możliwym wymiarze oraz powiadomić telefonicznie (numer
alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji oraz numerze zawodnika. W
przypadku rezygnacji zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pozostawionego
depozytu na mecie zawodów.
15. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
W związku z faktem, iż Graveloza Race jest częścią festiwalu Graveloza The Great Fest,
uczestnikowi wyścigu przysługują wszystkie świadczenia dostępne na festiwalu, opisane w
osobnym regulaminie festiwalu. Nie mniej z punktu widzenia wyścigu rowerowego
Organizator w ramach opłaty zapewnia następujące świadczenia:
a. Plik śladu trasy GPS
b. Nr startowy z chipem do pomiaru czasu
c. Medal za ukończenie wyścigu
d. Posiłek regeneracyjny
e. WC
f. Prysznic
g. Punkt odżywczy na trasie
h. Nagrody dla najlepszych zawodników
i. Możliwość umycia rowerów po wyścigu

16. OCHRONA WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
a. Dane osobowe uczestników Graveloza Race będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia wydarzenia, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania, odbioru
nagród oraz w celach marketingowych.
b. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z
udziałem w wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
c. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich
wizerunku w celu promocji wydarzenia i dokumentowania wydarzenia.
d. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
e. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Graveloza
Race. Zgłaszając się do wydarzenia uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika
informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także
na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo
do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora.
f. Administratorem danych osobowych uczestnika Graveloza Race jest Stowarzyszenie
Koleżeńskie Towarzystwo Kolarskie GRAVELOZA. KRS: 0000935417, 00-029 Warszawa,
ul. Nowy Świat 33/13 , kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za
pomocą email: info@graveloza.cc
g. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym
wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia
10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem 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).
h. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji
wyścigu i akcji z nim związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w
niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy do
rejestracji uczestników, firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy świadczące
pomiar czasu.
i. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
17. EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
b. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Graveloza .
c. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.

18. SYTUACJA EPIDEMILOGICZNA W POLSCE
a. Graveloza Race odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień wyścigu
obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
b. Uczestnik zapisując się na Graveloza Race i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że
nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia
wirusem SARS-COV-2 podczas wydarzenia.
c. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom
sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona
brała udział w Wyścigu.

