
REGULAMIN 
ZAWODÓW  ROWEROWYCH  NA  PUMPTRACKU

GRY  I  ZABAWY  

I. ORGANIZATOR: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich. 

II. CELE: 
 podejmowanie aktywności ruchowej przez młodych mieszkańców miasta 

Siemianowice Śląskie,
 czerpanie radości z udziału w zabawach i konkurencjach sportowych,
 promocja wizerunku Siemianowic Śląskich, jako miejsca do aktywnego 

wypoczynku i rekreacji, oraz promocja MOSiR "Pszczelnik",
 promowanie bezpiecznego użytkowania obiektu.

III. TERMIN I MIEJSCE: 
Termin: 05 września 2021 r. (niedziela) godzina 12.00 
Miejsce: Pumptrack przy ulicy Wróbla w Siemianowicach Śląskich

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem gier i zabaw może być każdy, bez względu na wiek.
2. Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w grach i zabawach pod nadzorem 

rodziców/opiekunów prawnych.
3. Warunkiem udziału w grach i zabawach jest złożenie wypełnionej 

i podpisanej Karty Zgłoszenia w punkcie informacyjnym (na terenie 
pumptracku) w dniu imprezy do godz. 12.00.

4. Dzieci i młodzież do lat 18 przedkładają wypełniony i podpisany przez 
rodzica/prawnego opiekuna formularz zgłoszeniowy.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Udział w grach i zabawach jest bezpłatny.
2. Uczestnicy biorą udział w zabawach na własnych rowerach, część zabaw nie 

wymaga sprzętu.
3. W trakcie zabaw poruszanie się na rowerach możliwe jest tylko w kasku.
4. Przed przystąpieniem do gier prowadzący przedstawi zasady bezpiecznego 

poruszania się po pumptracku, regulamin zabaw, oraz poprowadzi rozgrzewkę.
5. Zabawy - konkurencje wykonywane są na czas.
6. Trzy osoby z najlepszymi czasami w każdej konkurencji otrzymują upominki.

VI. PROPOZYCJE GIER I ZABAW: 
(mogą ulec zmianie w zależności od liczby i wieku uczestników, a także umiejętności)
1. WYŚCIG ŚLIMAKA – przejazd na rowerze z punktu A do punktu B, w jak 

najwolniejszym tempie,
2. PRZEJAZD ROWEREM – SLALOM
3. RZUT OPONĄ DO CELU 

Konkurencje dla zaawansowanych:
1. WYŚCIG O KEBSA – 3 okrążenia na pumptracku na czas,
2. WYŚCIG O KRÓLA PUMPTRACKA – 3 okrążenia na pumptracku na dochodzenie,



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału

w zawodach sportowych. 
2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym

akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszenia. 
3. Uczestnicy  imprezy  biorą  w  nim  udział  na  własną  bądź  rodzica/prawnego  opiekuna

odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi karty zgłoszenia z własnoręcznym podpisem
oznacza, że uczestnik rozważył  i  ocenił  charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w imprezie  w  tym zagrożenie  wypadkami,  możliwości  odniesienia  obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

4. Organizator zapewnia kwalifikowaną pierwszą pomoc. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
6. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na wykorzystanie swego bądź dziecka wizerunku w postaci

zdjęć  i  innych  materiałów  audiowizualnych  w  celach  informacyjno-promocyjnych,  ze
szczególnym uwzględnieniem pól eksploatacji: wykorzystanie na stronie internetowej MOSiR
„Pszczelnik”,  umieszczenie  materiałów  w  informatorach,  biuletynach,  prezentacjach
multimedialnych oraz innych publikowanych materiałach przez MOSiR „Pszczelnik”.

7. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich bądź dziecka danych osobowych w
zakresie: imię i nazwisko,  data urodzenia, miejsca zamieszkania oraz wizerunku w postaci
zdjęć i innych materiałów audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem pól eksploatacji:
utrwalenie – rejestracja i emisja, na stronie internetowej MOSiR „Pszczelnik”,  umieszczenie
materiałów w informatorach, gazetach, biuletynach, plakatach, prezentacjach multimedialnych,
spotach telewizyjnych, oraz innych publikowanych materiałach przez MOSiR „Pszczelnik”, na
potrzeby działań informacyjno-promocyjnych.

8. Uczestnik imprezy oświadcza, iż nie będzie rościć żadnych praw z tytułu publikacji imienia,
nazwiska, wizerunku uczestnika oraz fragmentów imprezy sportowo-rekreacyjnej w środkach
masowego  przekazu  oraz  zezwala  na  wykorzystywanie  i  przetwarzanie  w bazach  danych
informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

9. Poprzez zgłoszenie się do udziału w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na
łamach  strony  internetowej  i  w  informacjach  medialnych  przez  Organizatora  wizerunku
uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

10.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta
zgłoszenia" w związku uczestnictwem w imprezie organizowanej przez MOSiR „Pszczelnik"
w Siemianowicach Śląskich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922).

11.Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a) administratorem  danych  osobowych  uczestnika  imprezy  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu

i Rekreacji „Pszczelnik”  w Siemianowicach Śląskich,
b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją turnieju.
c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
d) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w turnieju, 
f) Zebrane  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  czasu  wskazany  w

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych, 

12.Uczestnik  oświadcza,  iż  zapoznał  się  ze  zgodną  z  art.  13  ust.  1  i  2  RODO*  klauzulą
informacyjną, dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów
MOSiR  „Pszczelnik”  lub  uczestniczących  w zajęciach  oraz  imprezach  sportowo  -
rekreacyjnych przez w/w podmiot organizowanych.

13.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
14.Na terenie imprezy uczestnicy powinni poruszać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i

szczególnej ostrożności.
15.W razie niepogody gry i zabawy będą odwołane.
16.We  wszystkich  sprawach  spornych  wynikłych  podczas  trwania  imprezy  a  nie  ujętych

w niniejszym regulaminie decyduje organizator.   
17. W  związku z  panującą  w  Polsce  epidemią  SARS-CoV-2,  bieg  odbędzie  się  zgodnie

z obowiązującymi  wytycznymi  dotyczącymi  zachowania  określonych  zasad  oraz  procedur
wynikających ze stanu epidemii z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

18.Wszelkich   informacji  związanych  z  organizacją  Imprezy  „Zawody  Rowerowe  na
PUMPTRACKU”  udziela  Wiesław  Stręk,  MOSiR  „Pszczelnik”  602 282  871,  e-mail:
mosirsiem@poczta.onet.pl,  oraz  Patryk Wolnik tel. 530 469 734.   
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