
 

 

REGULAMIN 

Treningu triathlonowego „Tower Triathlon 2021” 

 

1. Cel imprezy: 

- popularyzacja triathlonu 

- propagowanie zdrowego trybu życia 

- promowanie walorów turystycznych gminy Bolesławiec nad Prosną 

 

2. Organizatorzy: 

Miłośnicy sportów wytrzymałościowych z terenów powiatu Wieruszowskiego 

 

 

3. Termin i miejsce 

6 czerwiec  2021 (niedziela) g.12:00 

Zalew w Bolesławcu nad Prosną przy ulicy Młyńskiej 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

– dokonanie zapisu i uiszczenie opłaty startowej przez formularz zgłoszeniowy na stronie 

internetowej: https://foxter-sport.pl/list 

-w treningu na dystansie Sprinterskim i Olimpijskim mogą wziąć udział osoby ,które najpóźniej w dniu 

startu ,mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą 

oświadczenie o akceptacji regulaminu oraz  starcie z własnej woli 

– organizatorzy wyznaczają limit na 75 startujących na każdy z dystansów 

 

 

 

https://foxter-sport.pl/list


 

5. Opłaty startowe  dystans SPRINT 

pakiet BEZSPINY 75 zł – do 30 kwietnia  2021 

pakiet DASHRADE 95zł – do 30 kwietnia 2021 

pakiet BEZSPINY 95zł - od 1 maja do 1 czerwca 2021 

pakiet DASHRADE 115zł – do 1 maja do 1 czerwca 2021 

5.1 Opłata startowe  dla sztafet SPRINT   

pakiet BEZSPINY 120zł – do 30 kwietnia 2021   

pakiet DASHRADE 180zł – do 30 kwietnia 2021 

pakiet BEZSPINY 140zł - od 1 maja do 1 czerwca 2021 

pakiet DASHRADE 200zł – do 1 maja do 1 czerwca 2021 

 

5.2 Opłaty startowe  dystans OLIMPIJSKI 

pakiet BEZSPINY 95 zł – do 30 kwietnia  2021 

pakiet DASHRADE 115zł – do 30 kwietnia 2021 

pakiet BEZSPINY 115zł - od 1 maja do 1 czerwca 2021 

pakiet DASHRADE 135zł – do 1 maja do 1 czerwca 2021 

5.3 Opłaty startowe  dla sztafet dystans OLIMPIJSKI   

pakiet BEZSPINY 180zł – do 30 kwietnia  2021 

pakiet DASHRADE 240zł – do 30 kwietnia 2021 

pakiet BEZSPINY 200zł - od 1 maja do 1 czerwca 2021 

pakiet DASHRADE 260zł – do 1 maja do 1 czerwca 2021 

Zapisy na trening Tower Triathlon trwają do 1czerwca 2021 ,bądź po wcześniejszym osiągnięciu limitu 

150 zawodników. 

 

 

 

 



 

6.Harmonogram imprezy 

10:00 Otwarcie biura zawodów 

10:00-11:30 Wydawanie pakietów startowych i wprowadzanie rowerów do strefy zmian dystans 

SPRINT i OLIMPIJSKI 

11:30-11:50 rozgrzewka w zalewie bolesławieckim 

11:50-11:58 krótka odprawa techniczna 

12:00 START OLIMPIJKA 

12:05 START SPRINT 

13:00 przewidywany pierwszy zawodnik na dystansie sprinterskim 

14:10 przewidywany pierwszy zawodnik na dystansie olimpijskim 

15:00-16:00 wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian- Sprint i Olimpijka 

16:00 dekoracja zwycięzców- Sprint i Olimpijka 

 

 

7.Dystans i trasa treningu na dystansie Olimpijskim 

-trening  dystans olimpijski zostanie rozegrany na dystansie 1500m pływanie ,40km rower ,10km bieg 

-pływanie na dystansie 1500m (2 pętle z wyjściem z wody) .Spodziewana temperatura wody w 

zbiorniku 18-22°C. Start wspólny z plaży zalewu. Pianki dozwolone. 

-rower na dystansie 40km(dwie pętle) odbędzie się na drogach publicznych,gminnych oraz 

powiatowych asfaltowych przy ruchu otwartym !!!  ruch na tych drogach nie będzie w jakikolwiek 

sposób ograniczony albo czasowo wstrzymany. 

-na etapie  rowerowym  jest obowiązek stosowania się do zasad ruchu drogowego ,a jazda na rowerze 

musi odbywać się w kasku rowerowym(poprawność zapięcia kasków będzie kontrolowana w 

momencie wprowadzania rowerów do strefy zmian) 

-na etapie rowerowym jest zakaz draftingu minimum 7m odległości pomiędzy każdym zawodnikiem 

,czas wyprzedania nie dłuższy jak 30 sekund 

-zabronione rowery z napędem elektrycznym bądź spalinowym 

-bieg 4 pętle(2,5km) trasa głównie przełajowa oraz po chodniku ok 400m 

-szczegółowy opis trasy wraz ze zdjęciami  na stronie : 

https://towertriathlon.wixsite.com/towertriathlon/about 

https://towertriathlon.wixsite.com/towertriathlon/about


 

 

7.Dystans i trasa treningu na dystansie SPRINTERSKIM 

-trening  sprinterski  zostanie rozegrany na dystansie 750pływanie ,20km rower ,5km bieg 

-pływanie na dystansie 750m .Spodziewana temperatura wody w zbiorniku 18-22°C. Start wspólny z 

plaży zalewu. Pianki dozwolone. 

-rower na dystansie 20km odbędzie się na drogach publicznych,gminnych oraz powiatowych 

asfaltowych  przy ruchu otwartym !!!  ruch na tych drogach nie będzie w jakikolwiek sposób 

ograniczony albo czasowo wstrzymany. 

-na etapie  rowerowym  jest obowiązek stosowania się do zasad ruchu drogowego ,a jazda na rowerze 

musi odbywać się w kasku rowerowym(poprawność zapięcia kasków będzie kontrolowana w 

momencie wprowadzania rowerów do strefy zmian) 

-na etapie rowerowym jest zakaz draftingu minimum 7m odległości pomiędzy każdym zawodnikiem 

,czas wyprzedania nie dłuższy jak 30 sekund 

-zabronione rowery z napędem elektrycznym bądź spalinowym 

-bieg 2 pętle(2,5km) głównie przełajowa oraz chodnik ok 400m 

-szczegółowy opis trasy wraz ze zdjęciami  na stronie : 

https://towertriathlon.wixsite.com/towertriathlon/about 

8.Pomiar czasu oraz klasyfikacje i kategorie 

-elektroniczny pomiar czasu z pomiarem międzyczasów prowadzony przez firmę FOXTER-SPORT 

-jeżeli jednak na trening zapisze się poniżej 50 osób na dwóch dystansach ,elektroniczny pomiar czasu 

nie zostanie przeprowadzony a o klasyfikacji zdecyduje kolejność wbiegnięcia na metę 

-w przypadku nie przeprowadzenia pomiaru czasu nastąpi zwrot 30% kwoty wpisowego przelewem 

do 10dni po zawodach 

-zwrot wyżej wymienionej kwoty otrzymają zawodnicy którzy odebrali pakiet startowy 

-klasyfikacje zostaną przeprowadzone w kategoriach (sprint oraz olimpijka) kobiet open, mężczyzn 

open oraz sztafet open 

9.Nagrody 

- trzech pierwszych zawodników z każdej kategorii otrzyma pamiątkowe nagrody 

-każdy zawodnik ,który ukończy trening otrzyma pamiątkowy medal 

 

https://towertriathlon.wixsite.com/towertriathlon/about


 

 

10.Pakiety startowe 

-pakiet bezspiny zawiera pamiątkowy medal,pomiar czasu, woda,posiłek 

regeneracyjny,zabezpieczenie medyczne,nagrody dla zwycięzców a po wypełnieniu kuponu pakiet 

energetyczny od sponsora zawodów w postaci jednego żela 

-pakiet dashrade zawiera pamiątkowy medal,pomiar czasu, woda,posiłek 

regeneracyjny,zabezpieczenie medyczne,nagrody dla zwycięzców a po wypełnieniu kuponu pakiet 

energetyczny od sponsora zawodów w postaci dwóch żeli oraz skarpetki kolarskie  #dashrade 

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

- dane osobowe uczestników TRENINGU TOWER TRIATHLON  będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia 

nagrody. 

-dane osobowe uczestników TRENINGU TOWER TRIATHLON  będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

- Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w   

TRENINGU TOWER TRIATHLON  obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. 

- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TRENINGU TOWER TRIATHLON  

. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 

osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach 

handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 

ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując 

korespondencję na adres Organizatora. 

-wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 

startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 

zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, 

poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 



 

 

11.Postanowienia końcowe 

-każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko .Wszyscy 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości ,że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga z sobą naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami,możliwości odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym . Zaleca się ,aby 

przed przystąpieniem do rywalizacji każdy zawodnik przebadał się na brak przeciwwskazań do 

udziału w treningu triathlonowym 

-trening jest dobrowolną,odpłatną formą sprawdzenia swoich umiejętności sportowych na 

sprinterskim lub olimpijskim dystansie triathlonowym 

-na ukończenie całości treningu wyznaczony jest limit 4 godzin, 

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania 

treningu 

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie treningu 

-w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy treningu 

-trening odbędzie się be względu na pogodę lecz w przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych 

takich jak powódź,sztorm,grad,huragan,ulewny deszcz ,burze z piorunami itp., Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły 

treningu. 

-w przypadku wprowadzenia restrykcyjnych zmian/przepisów dotyczących pandemii,przez które 

trening nie  może się odbyć,organizator zwróci uiszczoną opłatę startową pomniejszoną o kwotę 

15zł. 

-w przypadku ograniczenia liczby osób mogących brać udział w treningu z powodu 

pandemii,pierwszeństwo startu otrzymują osoby ,które pierwsze wpłaciły opłatę 

startową,decyduje data przelewu(nr startowy )      

-organizatorzy nie zwracają pieniędzy raz wpłaconych na poczet treningu(wyjątek przepisy dotyczące 

pandemii  oraz brak pomiaru elektronicznego ) 

-każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym specjalny elektroniczny chip zakładany na kostkę,chip 

ten należy zwrócić organizatorom niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Na zawodników ,którzy 

nie zwrócą bądź też trwale uszkodzą chip , zostanie nałożona kara finansowa 30zł 

 



-regulamin w każdej chwili może ulec zmianie 

-każdy z zawodników ,oraz osób biorących udział w zorganizowanym treningu Tower Triathlon 

zobowiązują się do nie pociągania do odpowiedzialności karnej za szkody materialne ,uszczerbek na 

zdrowiu bądź też w skrajnym wypadku utratę życia ,organizatorów,działaczy ,oraz osób związanych z 

kołem wędkarskim które jest tylko i wyłącznie dzierżawcą zalewu znajdującego się w Bolesławcu przy 

ulicy Młyńskiej . Dotyczy to dojazdu a także czasu odbywania się pokazowego treningu,który odbędzie 

się 6 czerwca 2021 roku . 

-regulamin ten jest decydującą i ostateczną formą praw oraz zasad obowiązujących na treningu Tower 

Triathlon 

-zawodnik biorący udział w treningu przed otrzymaniem pakietu startowego jest zobowiązany 

podpisać stosowne oświadczenie oraz akceptację regulaminu, nie podpisanie oświadczenia jest 

jednoznaczne z wykluczeniem z treningu Tower Triathlon bez możliwości zwrotu opłaty startowej. 

-zapisanie się na trening Tower Triathlon jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


