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REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO  
„TOUR DE KOLOGNE”  

 

 Organizator 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 
Wiązownica Kolonia 90; 28 – 200 Staszów 
www.dolinakacanki.pl; info@dolinakacanki.pl; tel.: 516 788 118 
 
 

 Partner 
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie - Klub Turystyki Rowerowej PTTK im.   
A. Bienia 
 

 Cel Rajdu 

 propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku,  

 spędzanie czasu wolnego poprzez dobrą zabawę,  

 podnoszenie sprawności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,  

 promowanie miejscowości Wiązownica Kolonia,  jej walorów przyrodniczych, historycznych i 
kulturowych  

 promowanie idei samorządności i postaw obywatelskich 
 

 Termin i miejsce 
Rajd odbędzie się 29 sierpnia 2015 roku  w Wiązownicy Kolonii. Start rajdu będzie o godzinie 15.00 
sprzed posesji nr 61, blisko mostu między Bukową a Wiązownicą Kolonią. Meta będzie  
zlokalizowana przy Pałacu Dzięki. Trasa liczy 3,5 km i w przeważającej części jest drogą gruntową 
(2900 metrów), częściowo biegnącą wzdłuż lasu. 
 

 Warunki uczestnictwa 
Rajd skierowany jest do osób od 16 roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest: 

  wypełnienie i wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną 
https://docs.google.com/forms/d/18abwxUmt4wRxzR_Mw8OUk4YwVHrm3mUsAGcgI5VJPJ
Y/viewform do 26 sierpnia 2015 włącznie.  

 dostarczenie do siedziby organizatora osobiście lub za pośrednictwem poczty,   
 podpisaną kartę zgłoszeniową,  
 oświadczenie, 
 zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób nieletnich)  

uiszczenie u organizatorów osobiście lub wpłatą na konto 57 2030 0045 1110 0000 
0274 8350 kwoty 10 zł. W przelewie należy podać imię nazwisko oraz dopisek "rajd 
rowerowy" (kwota zostanie przeznaczona na zakup poczęstunku oraz pamiątkowych 
butonów dla uczestników rajdu). W przypadku nie stawienia się uczestnika na starcie 
rajdu pieniądze nie będą zwracane! 

http://www.dolinakacanki.pl/
mailto:info@dolinakacanki.pl
https://docs.google.com/forms/d/18abwxUmt4wRxzR_Mw8OUk4YwVHrm3mUsAGcgI5VJPJY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18abwxUmt4wRxzR_Mw8OUk4YwVHrm3mUsAGcgI5VJPJY/viewform
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 Warunkiem dopuszczenia do wyścigu jest posiadanie sprawnego technicznie roweru bez przerzutek 
(typu Ukraina, damka, składak), dostarczona w terminie i podpisana karta zgłoszeniowa oraz 
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (dotyczy osób nieletnich). 

Ilość uczestników ograniczona do 25 osób! Decyduje kolejność napływu kompletnych zgłoszeń! 
Rajd rowerowy przeznaczony jest dla rowerzystów amatorów. 
Laureatem I nagrody w Rajdzie Tour de Kologne nie może być ubiegłoroczny zwycięzca.  

 Zasady rozgrywania rajdu 

 Rajd składa się z trzech etapów: wyścigu rowerowego na określonej trasie, testu wiedzy o 
samorządzie lokalnym oraz konkurencji sprawnościowej na rowerze. (Na każdym etapie 
będzie można uzyskać 33% wszystkich przewidzianych punktów). 

 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu 
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun prawny Uczestnika wyraża 
zgodę na powyższe działania. 

 W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest 
pozostać w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 

 Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na 
stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 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 ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 

 Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze zgodnie z ustawą 
"Prawo o ruchu drogowym". 

 W rajdzie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, które posiadają odpowiednie uprawnienia 
do jazdy rowerem (karta rowerowa).  

 Organizator zaleca uczestnikom jazdę w kasku sztywnym na całej trasie wyścigu. 

 Wyścig zostanie przeprowadzony częściowo na drogach publicznych przy otwartym ruchu 
drogowym. Wszyscy uczestnicy wyścigu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 
przepisów Ruchu Drogowego. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 W trakcie wyścigu będzie prowadzony ręczny pomiar czasu przy wykorzystaniu 
stoperów. 

 Na trasie wyścigu będą ustalone punkty kontrolne. 

 Ominięcie punktu kontrolnego będzie równoznaczne z dyskwalifikacją. 

 Uczestnik i opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom 
zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega 
sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z 
Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, 
wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z 
uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich 
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo telewizyjnych oraz na wszelkie inne 
potrzeby promocyjne z prawem do ich modyfikowania. 
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Uczestnikom zawodów zabrania się: 

 skracania wyznaczonej trasy, 

 jazdy pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych, 

 korzystania z pomocy technicznej, 

 dokonywania wymiany roweru, 

 utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami 
(zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy). 

 Zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie wyścigu 
podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów. 

Zawodnicy zobowiązani są do: 

 respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej, 

 stawienia się na miejscu startu najpóźniej pół godziny przed wyznaczonym startem. 
Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających przepisów 
następujące kary: 

 ustne upomnienie, 

 wykluczenie z wyścigu. 
 

 Przebieg rajdu 
Rajd będzie składał się z trzech etapów  

 Wyścig rowerowy na wyznaczonej trasie od godziny 15.00. Uczestnicy startują co dwie 
minuty. Każdy z uczestników ma indywidualnie mierzony czas. Trasa rajdu w załączniku (załącznik nr 
3) regulaminu oraz na stronie: 

 Test wiedzy ona temat znajomości historii 25 lat samorządności, zakres materiału będzie 
dostępny na stronie organizatora co najmniej tydzień przed planowaną datą rajdu( 
www.dolinakacanki.pl) 

 Jazda sprawnościowa na czas (tor przeszkód). 
Po zakończeniu Rajdu odbędzie się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz piknik dla 
uczestników i kibiców. 
 

 Klasyfikacja i nagrody 
Klasyfikacja rajdu będzie przeprowadzona na poszczególnych etapach. 
Zwycięzcą Rajdu Tour de Kologne zostanie zawodnik o największej liczbie punktów ze wszystkich 
etapów. Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone. Za zdobycie I miejsca przewidziano rower 
górski, za II i III miejsca sprzęt elektroniczny i akcesoria rowerowe. Wszyscy uczestnicy Rajdu 
dostaną pamiątkowe dyplomy.  
Komisja Sędziowska będzie składać się z trzech osób: dwóch członków Klubu Rowerowego w 
Staszowie i przedstawiciela Stowarzyszenia „Dolina Kacanki.” 
 
Organizatorzy uczestnikom Rajdu zapewniają 
 Podstawowe ubezpieczenie NNW dla uczestników rajdu oraz ubezpieczenie OC całej 

imprezy. 
 Posiłek regeneracyjny i napoje. 
 Opiekę medyczną. 
 Numer startowy. 
 Dyplomy dla zwycięzców i uczestników. 
 Nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 
 Obsługa sędziowską podczas Rajdu. 

 

   Dbałość o środowisko 
Uczestnicy wyścigu muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą 

http://www.dolinakacanki.pl/
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zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczoną strefą bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane 
będzie dyskwalifikacją.  
 

  Postanowienia końcowe 
 uczestników wyścigu zapraszamy ze swoimi rowerami (bez przerzutek) - sprawnymi 

technicznie  

 za wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności,  

 organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach nie ujętych w 
niniejszym regulaminie.  

 każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone 
przez siebie.  

 za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone 
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na zawody i powrotu z nich. 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
 Uczestnik Wyścigu rejestrując się na Wyścig oraz podpisując znajomość Regulaminu 

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Wyścigu, i wyraża zgodę na wykorzystanie i 
przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach 
marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku 
urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie 
informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo 
wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej" 

 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 
Regulaminu. 

 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin imprezy może ulec 
przesunięciu  

 integralną częścią regulaminu są: Załącznik  1 (indywidualna karta zgłoszenia dla dorosłych 
i dla niepełnoletnich), Załącznik 2 (karta zgłoszenia i zgoda rodziców na uczestnictwo w 
wyścigu przez osoby niepełnoletnie),  Załącznik 3 (mapa trasy przejazdu) 
  

 
 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta i Gminy w ramach realizacji zadania 
publicznego. 
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Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w Rajdzie Rowerowym „Tor de Kologne” organizowanym przez  Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 
29 sierpnia  2015 roku w Wiązownicy-Kolonii 

 
 
CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu 
 
 
Zgłaszam swój udział w Rajdzie „Tour de Kologne” 

 Organizowanym w  29 sierpnia 2015 roku  
 
Imię i nazwisko _____________________________________  
 

           

PESEL  
 
Telefon kontaktowy:    ________________________ 

e-mail: ________________________ 

 
Adres zamieszkania:    ______________________________________________________ 
 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin Rajdu i zobowiązuję się go 
przestrzegać.  
 

 Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym                                   
29 sierpnia 2015 roku. 
 

 Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, umiejętności i uprawnienia (karta rowerowa ) 
 

  w poruszania się rowerem po drogach. 
 

 W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 

 

________________________________________________________________ 
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 
 
 
 
 
____________________    ____________________________ 
                               data                                                                        podpis uczestnika rajdu 
 
 



6 
 

 
Załącznik 2  

 

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana*/  ______________________________________________  

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin w rajdzie rowerowym „Tor de 

Kologne” organizowanym przez  Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 29 

sierpnia  2015 roku w Wiązownicy Kolonii i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

__________________________________________  w rajdzie 29 sierpnia 2015 roku. 

 

 

 Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki*/ pozwala na uczestnictwo                     

w rajdzie 29 sierpnia 2014 roku 

 

 Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez mojego 

syna/moją córkę*/ w CZĘŚCI A karty zgłoszenia. 

 

 

 

____________________    ___________________________ 

                                 data                                                                 podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 
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Załącznik 3 

 
 

       Organizator          Partner 
 


