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REGULAMIN „Aktywni na pumptraku” 
Zawody rowerowe oraz hulajnogowe.  

Miejsce zawodów: pumptrack, „szpitalówa” w  Gołdapi, dnia 19.06.2021r.  
  

1. CEL ZAWODÓW:  

a) propagowanie jazdy na rowerze i hulajnodze po profesjonalnym torze, 

b) promocja Gminy Gołdap, jako regionu otwartego na nowe sporty miejskie,  

c) propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, 

d) połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją.  

 

2. ORGANIZATOR:  Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny 

 

3. MIEJSCE IMPREZY:  Gołdap, ul. Lipowa (tzw. szpitalówa), pumptrak.  

 

4. TERMIN: 19 czerwiec 2021r.  Rozpoczęcie zawodów o godzinie 12.00.  

   UWAGA!  

   Organizator zastrzega, że termin zawodów może ulec zmianie ze względu na złe warunki       

   atmosferyczne. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

a) prawo do startu mają wszystkie osoby urodzone w 2011 roku i starsze bez względu  

na  płeć,  

b) prawo startu w imprezie mają osoby, które: 

- dokonają rejestracji on-line do dnia 15.06.2021 r. do godziny 23:59; 

- dostarczą w dniu zawodów – 19.06.2021 r. do godziny 12:00 do Biura Zawodów 

wydrukowany formularz zgłoszeniowy (złożony on-line) z oryginalnymi podpisami;   

c) Niepełnoletni (do 18 roku życia) biorą udział tylko za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

d) Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w sztywnym kasku. Osoby  

nie posiadające kasku nie będą dopuszczone do udziału w zawodach. 

 

6. KATEGORIE:  
   Zawody odbędą się w następujących kategoriach: 

     - grupa na hulajnogach - osoby urodzone w 2011 roku i starsze, 

     - grupa rowerowa I -  osoby urodzone w latach 2006 – 2011, 

     - grupa rowerowa II -  osoby urodzone w 2005 roku i starsze, 

  Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie -  25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

  Po wyczerpaniu limitu miejsc w każdej z powyższych kategorii, pozostałe osoby przechodzą  

  na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej istnieje możliwość  

  zakwalifikowania kolejnej osoby z listy rezerwowej, decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

7 ZAPISY 

Zapisów należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: 
https://tiny.pl/rzdfp  
      

Formularz zgłoszeniowy z oryginalnymi podpisami należy dostarczyć w dniu zawodów  

do Biura Zawodów do godziny 12:00. Jeżeli listy podstawowe nie będą pełne (każda grupa 

maksymalnie 25 osób) organizatorzy dopuszczają możliwość zgłoszenia do zawodów w dniu 

https://tiny.pl/rzdfp
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odbywania się zawodów tj. 19.06.2021r. do godziny 12:00 w Biurze Zawodów. Zawodnicy 

zobowiązani są do zaakceptowania warunków regulaminu. Udział w zawodach jest bezpłatny.  

     

8. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach pokonają jedno okrążenie toru, 5 osób  

z najlepszymi czasami kwalifikuje się do finału. W finale pokonają ponownie jedno 

okrążenie. Suma czasów z eliminacji i finału wyłoni zwycięzcę. Organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość dokonania zmian w sposobie rozgrywania zawodów o których poinformują 

uczestników przed rozpoczęciem zawodów. 

 

9. PRAWA ZAWODNIKA 

Zawodnik ma prawo do otrzymywania informacji od organizatora odnośnie wszelkich zmian 

związanych z zawodami. 

 

10. ZAWODNIK MA OBOWIĄZEK: 

a) dokonać weryfikacji i pobrać numer startowy w Biurze Zawodów nie później niż  

do godziny 12.00 w dniu zawodów, 

b) zgłosić udział w zawodach poprzez formularz on-line do dnia 15.06.2021 r.  

do godziny 23:59, a następnie dostarczyć wydrukowany formularz z oryginalnymi 

podpisami, w dniu zawodów – 19.06.2021 r. do Biura Zawodów.  

c) posiadać w pełni sprawny rower lub hulajnogę przystosowany do zawodów, 

d) informować organizatora o niebezpieczeństwie na torze pumptrack, 

e) podczas przejazdu być wyposażonym w kask, 

f) przestrzegać postanowień regulaminu oraz dbać o porządek i bezpieczeństwo. 

g) w trakcie zawodów podporządkować się komunikatom organizatorów. 

 

11. NAGRODY I DEKORACJA: 

Nagrody rzeczowe wręczane są trójce najlepszych zawodników (decyduje czas przejazdu)  

w każdej kategorii. Każdy z finalistów otrzyma upominek od organizatora.   

Dekoracja odbywa się po ogłoszeniu wyników przez sędziów w każdej kategorii.   

 

12. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

    1. Organizator zobowiązuje się do: 

a) zabezpieczenia trasy poprzez montaż elementów zabezpieczających (taśmy, płotki, 

barierki itp.), 

b) odpowiedniego oznakowania Biura Zawodów. 

    2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) poniesione straty lub zniszczenie mienia zawodnika w związku z uczestnictwem  

w zawodach, 

b) jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników zawodów doznany w trakcie 

zawodów oraz w trakcie treningów, 

c) wszelkie zdarzenia mające miejsce w trakcie dojazdu na zawody, jak i w trakcie 

powrotu z nich, 

d) ewentualne wypadki na trasie, 

e) rzeczy osobiste zawodników, 

f) szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

zawodach, 

g) odwołanie lub zmianę terminu zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

13. ORGANIZATOR INFORMUJE NINIEJSZYM, ŻE: 
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a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gołdapski 

Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap (zwany 

dalej: „Administrator”). 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji organizacji zawodów, 

c) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a RODO 

(zgoda); 

d) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, z którymi Administrator 

współpracuje i jest to niezbędne do wykonania zadań ciążących na Administratorze; 

e) posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

f) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, 

g) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają przekazaniu poza teren Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

h) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu  

do zgłoszenia ewentualnych reklamacji.  

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub zmiany terminu 

zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

2) Brak znajomości regulaminu przez osoby startujące w zawodach nie będzie 

traktowany jako wytłumaczenie. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie i postanowieniach związanych z uczestnictwem w zawodach na torze 

pumptrack. 

4) Wszystkie sprawy wynikłe w trakcie zawodów, a nie ujęte w regulaminie 

rozpatrywane są przez organizatora. 

 

15. KONTAKT:  

Dodatkowych informacji udziela koordynator zawodów pod numerem telefonu: 731 743 657.  

 

 


