REGULAMIN ZAWODÓW „PRZEMYŚL TOUR – SZOSOWY UPHILL NA CZAS”
Przemyśl , 14 maja 2022 r.
1. CEL WYŚCIGU
● popularyzacja kolarstwa amatorskiego w regionie
● propagowanie zdrowego trybu życia
● krzewienie kultury fizycznej
● wyłonienie najlepszych zawodników w kategorii OPEN i kategoriach wagowych w jeździe
indywidualnej na czas pod górę
● promocja miasta Przemyśl .
2. ORGANIZATOR
Fundacja Sportowa Przemyśl Tour
 Krzysztof Dziurzyński |
37-700 Przemyśl
ul. W. Brudzewskiego 10/20
 REGON: 520586575 | NIP: 7952566847
 +48 570 182 073
 przemysltour@gmail.com
 kontakt@przemysltour.pl

3. TERMIN I MIEJSCE
Zawody „PRZEMYŚL TOUR – SZOSOWY UPHILL NA CZAS” odbędą się w Przemyślu 14 maja 2022 r.
4. TRASA WYŚCIGU
Wyścig amatorski o trochę odmiennym charakterze niż typowa jazda indywidualna na czas. Zawody
wyróżnia bardzo wymagający podjazd i podział na kategorie wagowe, a nie wiekowe.
- Start Rynek Miejski w Przemyślu.
- Meta – Zniesienie w Przemyślu
- Dystans – 1,7 km
- Przewyższenia – 130 metrów

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów dot.
stanu epidemii i stosowania się do obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, mających na celu ochronę przed COVID-19.

– Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu mają osoby:
> które ukończyły 18 rok życia i dokonały prawidłowego zgłoszenia do zawodów.
> poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu dostępnym do
pobrania na stronie internetowej wyścigu – http://przemysltour.pl
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
– Dokonując zgłoszenia internetowego lub osobistego w Biurze Zawodów, uczestnik oświadcza, iż
zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania .
– Udział zawodnika jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej, również w sytuacji
gdy zawodnik zgłosi się na start, bez uprzedniego zarejestrowania się.
– Odbierając pakiet startowy w Biurze Zawodów, uczestnik jest zobowiązany do akceptacji i
przedstawienia podpisanych dokumentów: Oświadczenie COVID-19, Wypożyczenie Transpondera,
Zgoda rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). Każdy z dokumentów jest dostępny na
stronie internetowej wyścigu http://przemysltour.pl w zakładce „Dla zawodnika”.
● Stawią się na starcie w wyznaczonym czasie, który zostanie opublikowany na nieoficjalnej liście
startowej na stronie https://przemysltour.pl najpóźniej w dniu 14 maja 2022 r. o godz. 15.00.
● W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych defektem sprzętu, zawodnik ma prawo startu
jako ostatni, po uprzednim zgłoszeniu tego Organizatorom oraz podaniu przyczyny opóźnienia.
● Stawią się na starcie w zapiętym kasku sztywnym, na sprawnym rowerze , z chipem , przypiętym
do koszulki, lub kombinezonu oryginalnym numerem startowym.
• Organizator dopuszcza możliwość startu na rowerach innych niż szosowe, ale kategorycznie
zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym czy e-bike.
● Numery startowe pobieramy bezpośrednio w Biurze Zawodów przy odbieraniu pakietów
startowych.
● Numer startowy należy przypiąć na plecach po lewej stronie.
● Uczestnik dokonujący rejestracji w zawodach „Przemyśl Tour – Szosowy UPHILL na czas” akceptuje
następującą klauzulę:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez
akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww.
zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także
wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Ze

względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe
uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że
zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy
zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Fundacja Sportowa Przemyśl Tour z siedzibą w Przemyślu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)..”
6. ZGŁOSZENIA , LIMIT UCZESTNIKÓW, OPŁATY STARTOWE.
● Zapisy będą przyjmowane WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie https://przemysltour.pl zakładka Zarejestruj się oraz
https://my.raceresult.com/.
● Zapisy przyjmowane będą do 10.05.2022, po tym terminie nie będzie można się zapisać.










Obowiązuje limit miejsc – 200 zawodników.
Zawody odbędą się jeżeli na liści startowej zostanie potwierdzonych minimum 100
startujących.
Organizator daje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika do dnia
05.05.2022. W takim przypadku opłacony uczestnik powinien zwrócić się drogą mailową
(kontakt@przemysltour.pl ), do Organizatora z informacją o chęci przeniesienia opłaty
startowej na innego – zarejestrowanego uczestnika, wraz z podaniem jego danych
osobowych. W przypadku kiedy nowy uczestnik nie jest zarejestrowany a rejestracja została
zamknięta przed dniem 05.05.2022, należy podać wszystkie dane nowego uczestnika,
potrzebne do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. – Organizator nie przewiduje zwrotu
opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji.
Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów.
W przypadku kiedy liczba opłaconych uczestników będzie większa niż przewiduje
Rozporządzenie Rady Ministrów dot. organizacji imprez sportowych w danym terminie,
organizator zatwierdzi obowiązującą listę startową na podstawie kolejności dokonanych
wpłat na konto organizatora. Uczestnikom, którzy nie znajdą się na liście startowej
Organizator, w formie przelewu zwróci dokonanej opłaty na konto z którego dostarczona
została opłata startowa, pomniejszona o kwotę 10 zł ((koszy obsługi księgowej), a o braku
możliwości wzięcia udziału w wyścigu poinformuje drogą mailową
Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub
wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty
organizacyjne zawodów. – W celu uzyskania faktury (uproszczonej)/rachunku za udział w
zawodach, prosimy o informację na adres mailowy: kontakt@przemysltour.pl, bezpośrednio
po dokonaniu wpłaty.
Organizator ustala opłaty startowe w dwóch terminach, w poniższych kwotach:
1) do 15.04.2022 – 50 zł
2) od 16.04.2022 do 10.05.2022 – 80 zł (zapisy kończą się w dniu 10.05.2022).

7. KLASYFIKACJE
Zawodniczki i zawodnicy będą klasyfikowani
następujących kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn:
KOBIETY





OPEN
>50 kg
51 kg – 60 kg
61 kg >

MĘŻCZYŹNI







OPEN
51 kg – 60 kg
61 kg – 70 kg
71 kg – 80 kg
80 kg – 90 kg
90 kg >

Kategorie open i wagowe nie dublują się. Zawodnicy podają wagę w czasie zapisów elektronicznych.
Liczymy na uczciwość zawodników w podaniu prawidłowej masy ciała.
Losowa weryfikacja wagi przy odbiorze numeru startowego.
8. BIURO ZAWODÓW
● Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Przemyślu , Sala Gimnastyczna ul. Ratuszowa 1 - czynne w
dniu zawodów od 10:00 do 15.00.
● UWAGA! Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się do biura zawodów w celu odbioru pakietu startowego w
ww. godzinach nie będą dopuszczeni do startu.
● Protesty i reklamacje będą rozpatrywane po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 100 złotych,
w czasie do 30 minut po zakończeniu zawodów
● Opłata 100 złotych zostanie zwrócona osobie wnoszącej protest lub reklamacje, tylko w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia przez Organizatora zawodów.
9. CHARAKTERYSTYKA WYŚCIGU
● Zawody zostaną przeprowadzone przy całkowicie zamkniętym Ruchu Drogowym. Mapa i profil
trasy są dostępne na stronie https://przemysltour.pl w zakładce Wyścig 2022.
● Mimo zamknięcia ruchu drogowego na czas zawodów, każdy zawodnik zobowiązany jest do
poruszania się wyłącznie prawą stroną jezdni na całej długości trasy i zwracania szczególnej uwagi na
sytuacje jakie mogą się wydarzyć na drodze.
● Start pierwszego uczestnika godz. 16.00.

● Kolejność startu według kolejności zgłoszeń i listy startowej.
● Zawodnicy będą startowali w odstępach 30 sekundowych, według kolejności zgłoszeń i ogłoszonej
listy startowej.
● Zawodnik zobowiązany jest stawić się w boksie startowym, co najmniej dwie minuty przed
planowanym czasem startu.
● W przypadku spóźnienia się zawodnika na start, czas startu zostanie uruchomiony, a opóźnienie
zostanie wliczone w oficjalny czasu przejazdu.
● Spóźnienie na start nie może przekroczyć 30 sekund po planowanym czasie startu. Zawodnik,
którego spóźnienie będzie większe, nie zostanie dopuszczony do startu.
● Czas startu każdego zawodnika dodatkowo zostanie podany na liście startowej, opublikowanej w
Biurze Zawodów, oraz na stronie internetowej https://przemysltour.pl
● W przypadku wyprzedzania się zawodników na trasie, zabrania się zawodnikowi wyprzedzanemu
zajeżdżania drogi zawodnikowi wyprzedzającemu oraz korzystania z tunelu aerodynamicznego.
● Zabrania się skracania trasy wyścigu.
● Do wyścigu zostaną dopuszczone tylko osoby na sprawnych rowerach, wyposażone w sztywny
kask.


Organizator dopuszcza możliwość startu na rowerach innych niż szosowe, ale kategorycznie
zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym czy e-bike.

10. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW, ŚWIADCZENIA I PAKIET STARTOWY








Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu imprezy, w
Biurze Zawodów.
Zawodów, w godzinach pracy biura.
Organizator nie ma obowiązku wysłania drogą pocztową lub inną, nieodebranego pakietu
startowego.
Pakiet startowy zawiera:
 Chip aktywny mocowany na widelec (zwrotny na podstawie podpisanego
oświadczenia)
 Numer startowy na plecy
 komplet agrafek i opasek zaciskowych.
Pozostałe świadczenia:
 Dyplom imienny
 Zamknięcie ruchu drogowego na trasie wyścigu
 Oznaczoną trasę wyścigu
 Zabezpieczenie Medyczne, służb Policji, Straży i Organizatora
 Bufet na mecie wyścigu
 Materiał zdjęciowy do własnego użytku.

11. NAGRODY
Nagrody finansowe w kategoriach Open:




Kobiet miejsca 1 – 6
Mężczyzn miejsca 1 – 6
Ponadto wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe na ceremonii dekoracji.

12. OSTRZEŻENIE
W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby przejechania przez zamknięty odcinek drogi pojazdów
policyjnych, wozów strażackich, karetki pogotowia lub innych specjalnych pojazdów, zawody mogą
zostać przerwane i wznowione dopiero po otrzymaniu sygnału od funkcjonariuszy Policji o możliwości
wznowienia zawodów.
13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
● Za rzeczy zaginione i wypadki powstałe z winy zawodników i osób towarzyszących, organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
● Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
● Wszelkie niejasności bądź wątpliwości w interpretacji regulaminu należy kierować bezpośrednio do
organizatora wyścigu.
14. WYNIKI
● Wyniki zawodów będą dostępne na stronie https://przemysltour.pl, https://my.raceresult.com/
oraz w biurze zawodów.
● Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie
pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z
wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu publikacji nieoficjalnych wyników (na
tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
● Dekoracja zwycięzców i wręczanie nagród odbędą się w dniu zawodów w godzinę po zakończeniu
rywalizacji.
15. KARY
Organizator może zasądzić następujące kary:




Upomnienie.
Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
Dyskwalifikacja.

16. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW W KONTEKŚCIE RUCHU DROGOWEGO
 Wyścig odbywać się będzie przy zamkniętym ruchu drogowym.
 Udział w wyścigu nie zwalnia z przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą
połową i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu
drogowym.
 Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach
nadzorowanych i kierowanych przez Policję.
 Uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.
 W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować
ostrzeganie
 użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i
powiadomić wypadku policyjną służbę wyścigu.
 Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny
użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do
zaistnienia zdarzenia.
 Organizator nie odpowiada za żadne wypadki ani szkody materialne w stosunku do osób
trzecich przed wyścigiem, w czasie jego trwania i po wyścigu.
17. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
informujemy, że: Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest
Organizator:
Fundacja Sportowa Przemyśl Tour
Krzysztof Dziurzyński
REGON: 520586575
NIP: 7952566847
+48 570 182 073
przemysltour@gmail.com
kontakt@przemysltour.pl
 Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
 w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
 w celu dowodowym, archiwalnym
 aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe
 aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej,
obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6
ust.1 lit f) RODO.











Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy
organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług
fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy
związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie,
jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o
rachunkowości).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie
sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

18. INFORMACJE KOŃCOWE
 Uczestnik wypełniając elektroniczny lub papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż :
 Zapoznał się i akceptuje Regulamin wyścigu.
 Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych.
 Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do
wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z
prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
 Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także
wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w
celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji
związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych
przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
 Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a
uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
Uczestnik zobowiązuje się do:
 Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako
usprawiedliwienie)
 Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, służb porządkowych i organizatorów imprezy













Kulturalnego zachowywania się
Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego
trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji
odwołania
imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do
przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych
przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed
udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej
Organizatora.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania
materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się
uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach
zarobkowych).
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

