
Regulamin Wyścigu Rowerowego 
„Letnie wyzwanie rowerowe” 

w ramach imprezy  
Dębowiec Letnią Porą 2022 
 
 

1. Cel 
a. propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 
b. popularyzacja kolarstwa górskiego jako dyscypliny sportu, 
c. promowanie sportów rowerowych, w szczególności bezpiecznej jazdy, 
d. upowszechnianie wiedzy na temat potrzeby zakładania kasków podczas jazdy na rowerze, 
e. promocja walorów turystycznych Beskidów i Bielska-Białej, 
f. propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej,  

w tym sportu wyczynowego i amatorskiego, 
 

2. Organizatorem jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
tel.: +48 33 822 18 75 
e-mail: sekretariat@bbosir.bielsko.pl 
  
Współorganizatorem jest:  
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 
ZIAD BIELSKO-BIAŁA S.A.,  
GOPR. 
 

3. Termin i miejsce 
 
Termin: 18.06.2022r (sobota) 
 
Miejsce: Stok Dębowca ul. Karbowa 55,  
 43-316 Bielsko-Biała. 
 
Start: Stok Dębowca, dolna stacja kolejki linowej. 
 
Meta: Górna część Stoku Dębowca.  
 
Start zawodów rowerowych: godzina 13:30  
Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 15 min przed planowanym startem. 
 

4. Biuro zawodów 
Kasa biletowa kolei linowej Dębowca  
Dodatkowo Biuro w dniu zawodów będzie rozszerzone o namiot organizatora przy kasie 
kolei linowej Dębowca: 
ul. Karbowa 55,  
43-316 Bielsko-Biała 
 
Godziny otwarcia Biura: 
- 16-17.06.2022r w godzinach pracy kolei linowej (godz. 9:30 – 18:30) 
- 18.06.2022r. w godzinach od 11.30 do 12.30.  
 



5. Zgłoszenia 
 
Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie przez formularz internetowy dostępny 
na stronie www.race-timing.pl do dnia 14.06.2022 r. do godz. 23.00. 
 
Prawo do startu w zawodach rowerowych ma osoba, która ukończyła 14 lat. 
W zawodach obowiązuje limit 100 zawodników (którzy dokonali opłaty). 
O uczestnictwie w imprezie decyduje kolejność zakupu biletu na kolej /zapisów. 
 

6. Numery startowe 
Numery startowe są nadawane i przekazywane przez Organizatora w chwili zakupu biletu 
jednokierunkowego na kolej linową lub w dniu imprezy przez Biuro Zawodów za okazaniem 
dowodu zakupu biletu oraz dowodu tożsamości.  
Uczestnicy podczas trwania zawodów mają obowiązek posiadać numery startowe. 
Numer startowy należy umieścić na kierownicy w widocznym miejscu z przodu roweru. 
 

7. Uczestnictwo i zasady finansowania 
 
Warunkiem uczestnictwa jest: 
- rejestracja do zawodów poprzez stronę internetową www.race-timing.pl, 
- akceptacja niniejszego Regulaminu,  
- akceptacja treści oświadczenia RODO, oraz wykorzystania wizerunku przez BBOSiR, 
- opłacenie startu w postaci biletu jednokierunkowego na kolej linową stoku Dębowca 
w kwocie 10,00 zł., który można nabyć w kasie przy dolnej stacji kolei od dnia 16.06.2022r.,  
- odbiór numeru startowego oraz potwierdzenie swojej obecności w Biurze Zawodów, 
poprzez okazanie dowodu tożsamości, podpisanie dokumentu potwierdzającyego start 
i akceptację Regulaminu w dniu zawodów w określonym czasie. 
 
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w dniu 
18.06.2022r w Biurze Zawodów: 
- w godzinach od 11.30 do 12.30. 
 
W przypadku osoby niepełnoletniej, oprócz rejestracji i potwierdzenia obecności należy 
dostarczyć także wypełniony dokument ze zgodą na start, wyrażoną przez rodzica lub 
opiekuna prawnego, dostępny na stronie internetowej https://www.bbosir.bielsko.pl 
oraz w załączniku 1 niniejszego Regulaminu. 
 
Bilet uprawnia do jednokierunkowego przejazdu koleją linową w dniu zawodów.  
Zakupiony bilet przez uczestnika nie podlega zwrotowi w wyniku rezygnacji, 
nieukończeniu wyścigu przez zawodnika lub z innych przyczyn niezależnych 
od Organizatora.  
 

8. Ubiór i sprzęt 
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie: 
- własnego, sprawnego roweru górskiego z dwoma działającymi hamulcami, napędzanego 
wyłącznie siłą mięśni, 
- kasku ochronnego. 



 
UWAGA! Rowery ze wpomaganiem elektrycznym nie będą dopuszczone do startu. 
 
Każdy zawodnik jest zobowiązany do startu w prawidłowo założonym i zapiętym kasku 
ochronnym.  
Zaleca się używanie ochraniaczy zabezpieczających kolana, łokcie oraz rękawiczki 
rowerowe. 
 

9. Świadczenia startowe 
W ramach opłaty za bilet na kolej linową uczestnik otrzymuje: 
• profesjonalne zabezpieczenie medyczne 
• ubezpieczenie od NNW 
• pamiątkowy numer startowy 
• profesjonalny pomiar czasu podczas wyścigu 
• przejazd koleją w dniu zawodów w ramach opłaty startowej 
 

10. Klasyfikacja i pomiar czasu 
Pomiar czasu jest dokonywany przez Stanisławski RACE TIMING www.race-timing.pl ,  
na podstawie numeru startowego. 
 
Kategorie wiekowe: 
 
Mężczyźni: 
14–16 lat (rocznik: 2008-2006) 
17–19 lat (rocznik: 2005-2003) 
20–35 lat (rocznik: 2002-1987) 
36– 49 lat (rocznik: 1986-1973) 
50 lat i więcej (rocznik: do 1972) 
 
Kobiety: 
14–16 lat (rocznik: 2008-2006) 
17–19 lat (rocznik: 2005-2003) 
20–35 lat (rocznik: 2002-1987) 
36– 49 lat (rocznik: 1986-1973) 
50 lat i więcej (rocznik: do 1972) 
 
Minimalna ilość osób w danej kategorii wiekowej do rozegrania konkurencji wynosi 5 osób.  
Jeśli ilość zawodników w danej kategorii wiekowej będzie mniejsza, Organizator zastrzega 
sobie prawo do łączenia grup wiekowych starszej z młodszą. 
 

11. Szczegóły rywalizacji 
Uczestnicy startują z wyznaczonego miejsca miejsca / linii startu / przy dolnej stacji kolejki 
linowej Dębowca, ze startu indywidualnego.  
Uczestnicy pokonują wyznaczoną trasę po stoku Dębowca w kierunku górnej stacji kolejki 
linowej. 
Zawodnik może poruszać się po trasie wyłącznie na rowerze.  
Uczestnik, który siądzie z roweru i pokona trasę pchając go będzie zdyskwalifikowany. 



12. Nagrody 
Dla osób z najlepszym wynikiem, które zajmą 1 miejsce przewiduje się puchar + medal, 
dla osób zajmujących miejsce 2 i 3 – medal oraz w przypadku pozyskania sponsorów 
nagrody rzeczowe. 
 

13. Protesty  
a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do Organizatora zawodów w terminie 
do 15 minut od ukazania się wyników oficjalnych. 
b) Protest może złożyć zawodnik lub jedno z rodziców lub opiekun uczestnika. 
c) Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 100 PLN.  
W przypadku uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu. 
 

14. Postanowienia końcowe 
a. w czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu 
Organizatora, 

b. uczestnicy pokonujący dystans wyścigu w sposób niedozwolony zostaną 
zdyskwalifikowani, 

c. każdy uczestnik przystępuje do zawodów na własną odpowiedzialność oraz oświadcza, 
że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczały by go z udziału 
w zawodach.  
Każdy uczestnik niepełnoletni przystępuje do zawodów na odpowiedzialność rodzica lub 
opiekuna prawnego, który oświadcza, że uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych, które wykluczałyby go z udziału w zawodach.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zdarzenia losowego, uszczerbku 
na zdrowiu lub innych okoliczności nie określonych tym regulaminem. 

d. w sprawach imprezy można kontaktować się z Działem Organizacji Imprez BBOSIR 
(ul. Karbowa 26) pod numerem telefonu 33 811 01 55 wew. 24 i  29 lub e-mail: 
zapisy@bbosir.bielsko.pl , doi@bbosir.bielsko.pl  , lub sekretariat@bbosir.bielsko.pl  

e. akcja jest utrwalana za pomocą zdjęć i nagrań video w celach informacyjno-promocyjnych 
Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz udostępniane na jego stronach 
internetowych i mediach społecznościowych. Udział w imprezie jest równoznaczny 
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestników 
w ww. celach 

f. podpis na formularzu zgłoszeniowym/liście uczestników jest równoznaczny z akceptacją 
Regulaminu zawodów, oraz akceptacją treści RODO, 

g. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu 
h. interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 
i. wszelkie inne przepisy ujęte są w Regulaminach obiektów lub terenów, na których 

odbywa się impreza. 
j. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, przyczyn losowych 

niezależnych od Organizatora lub innych wydarzeń na terenie obiektu- Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania imprezy. 

k. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.bbosir.bielsko.pl oraz www.race-timing.pl  

  



Załącznik 1 

 
Bielsko-Biała, dn............... 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do zawodów/zajęć sportowych  
 
 

Oświadczam, że:  
a) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach/ zajęciach sportowych 
b) zapoznałam/em się i zapoznałam/em moje dziecko z Regulaminem zawodów/zajęć  

sportowych organizowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku- 
Białej z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała 

c) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych 
d) stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w zawodach/zajęciach  

sportowych organizowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
e) nie będę miał żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora zawodów/zajęć sportowych  

w razie wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału mojego dziecka  
w zajęciach, w szczególności nieszczęśliwego wypadku 

f) zostałam/em poinformowana/y, że zajęcia/zawody sportowe organizowane przez Bielsko- 
Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji będą utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video  
a także zamieszczane w celach informacyjno-promocyjnych na stronach  
internetowych Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz profilach  
społecznościowych prowadzonych przez Organizatora i wyrażam/nie wyrażam* zgody na  
przetwarzanie przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji danych mojego dziecka  
w postaci wizerunku. 

*niepotrzebne skreślić 

 
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE (proszę wypełniać drukowanymi literami) 

Nazwa zawodów/ zajęć sportowych ...................................... 

NAZWISKO I IMIĘ  

DATA URODZENIA  

NR TELEFONU  

DANE OSOBY, KTÓRĄ 
NALEŻY POWIADOMIĆ W 

RAZIE WYPADKU 

 

DANE KONTAKTOWE DO 
OSOBY, KTÓRĄ NALEŻY 
POWIADOMIĆ W RAZIE 

WYPADKU 

 

 

…………………………………………………………….. 

DATA I CZYTELNY PODPIS  UCZESTNIKA 



 
Szanowni Państwo 

 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Marii Konopnickiej 5, reprezentowany przez Dyrektora. 

 Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym mozna się skontaktować za pomocą adresu 
e-mail: iod@bbosir.bielsko.pl 

 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zajęć i zawodów sportowych,  w 
celu związanym z działalnością informacyjną i promocyjną oraz w celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia i obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi danych 
osobowych.  

 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) tj. wyrażenie przez 
Państwa zgody na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku, art. 6 ust. 1 lit. b) tj. zapoznanie się i 
przyjęcie warunków regulaminu imprezy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes 
Administratora danych osobowych. 

 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 
1 lit a) RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to 
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby Państwa 
dziecko mogło wziąć udział w zajęciach/zawodach sportowych.  

 Będziemy udostępniać podane przez Państwa dane osobowe uprawnionym organomi podmiotom 
publicznym, ewentualnie współorganizatorom zajęć/zawodów sportowych, Urzędowi Miasta Bielsko-
Biała , obsługującej nas kancelarii prawnej a także powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy 
stosowne umowy powierzenia np. firmom informatycznym obsługującym nasze strony internetowe.   

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do ich usunięcia.  

 Będziemy przechowywać podane przez Państwa dane przez okres trwania zajęć/zawodów 
sportowych oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń, tj. łącznie nie dłużej niż 6 lat.  

 Nie będziemy przekazywać podanych przez Państwa danych do Państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

 Nie będziemy przetwarzać podanych przez Państwa danych w sposób zautomatyzowany, 

 w tym również w formie profilowania.  

 Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uznacie Państwo , że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów prawa.  

 
 

……………………………………………………………….. 

DATA I CZYTELNY PODPIS  UCZESTNIKA 

 


