
Regulamin zawodów rowerowych 
„Adrenaline Rush MTB” 

w Płocku-Radotkach, 5 marca 2022 r. 

I. CELE 
1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej 
2. Promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
3. Integracja entuzjastów jazdy na rowerze 

II.ORGANIZATORZY 

Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: 
Mieszko Ogończyk-Mąkowski tel: 698 647 009 
Koordynator do spraw zdrowotnych:   
Filip Ogończyk-Mąkowski, tel. 606 601 056 

III.TERMIN I MIEJSCE 
1. Zawody odbędą się 5 marca 2022 r. (sobota), niezależnie od warunków 

atmosferycznych. 
2.Miejsce: Radotki, Osada Młynarza, 09-411 Biała. 
3. Trasa poprowadzona będzie po drogach leśnych i gruntowych Osady Młynarza. 
4. Długość jednej pętli wynosi około 5 km. Zawodnicy będą mieli do pokonania około 

20 km - 4 pętle wyznaczonej trasy. Limit pokonania całej trasy wynosi 120 minut. 
5. Trasa zawodów zostanie udostępniona na fanpage Organizatora. 

IV.PROGRAM 
9.00–10.50 - wydawanie pakietów startowych dla zawodników 
11.00 – start zawodów 
13:00 – ceremonia wręczenia nagród i zakończenie zawodów  

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNYCH W DNIU 
Zawodów WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ. ORGANIZATOR BĘDZIE 
INFORMOWAŁ O ZMIANACH W MIARĘ POZYSKIWANIA NOWYCH DANYCH. 

V. ZASADY RYWALIZACJI 
1.Zawodnicy są zobowiązani do jazdy w kasku rowerowym i na technicznie sprawnym 

rowerze przystosowanym do tras przełajowych/MTB/cross country z wyjątkiem 
rowerów wspomaganych elektrycznie.  

2.Organizator przewiduje start wspólny zawodników. 
3.Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany roweru podczas zawodów.                

W przypadku konieczności naprawy roweru zawodnik może korzystać z pomocy z 
zewnątrz, jednak Organizator jej nie zapewnia. 

4. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu - zasada 
fair-play, nie bezwzględny wymóg. 

5. Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować wyprzedzane hasłem np. „lewa wolna!”. 
6.Ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli zawody będzie realizowane w 

oparciu o system elektronicznego pomiaru czasu (chipy z nr startowym). 
7. Świadome utrudnianie rywalizacji innym zawodnikom, zachowania łamiące zasady 

fair-play, obraźliwe zachowania wobec innych uczestników, wolontariuszy i sędziów 
oraz zaśmiecanie trasy może zostać ukarane dyskwalifikacją. Decyzję podejmuje 
sędzia w uzgodnieniu z organizatorem. 

Adrenaline Rush sp. z o.o. 
Staromiejska 2/7 
09-400 Płock 
NIP 7743243181 
REGON 0000751232

Fundacja Adrenaline Rush 
Staromiejska 2/7 
09-400 Płock 
NIP 7743255014  
REGON 386457370



VI.UCZESTNICTWO 
1. W zawodach startują osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, pod warunkiem 

podpisania w Biurze Zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o 
starcie dziecka na odpowiedzialność Rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość. 

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w 
dniu zawodów. 

4. Zawartość pakietu startowego stanowi: 
▪ numer startowy z chipem 
▪ woda, herbata i słodkie przekąski na mecie 
▪ statuetki dla zwycięzców w kategorii OPEN (3 kobiety i 3 mężczyzn) 
▪ możliwość umycia roweru po zawodach  
▪ świadczenia od sponsorów 

VII. ZGŁOSZENIA 
1. Limit miejsc wynosi 100 osób.  
2. LIMIT MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNYCH W DNIU 

ZAWODÓW WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ. ORGANIZATOR BĘDZIE 
INFORMOWAŁ O ZMIANACH W MIARĘ POZYSKIWANIA NOWYCH DANYCH. 

3. Wpisowe wynosi 60 PLN do 2 marca 2022 do godziny 22.00, wpłaty będą 
dokonywane za pomocą przelewów internetowych. 

4. W dniu zawodów wpisowe wyniesie 80 PLN. Rejestracji będzie można dokonać w 
biurze zawodów, jeśli limit miejsc nie zostanie wykorzystany wcześniej. 

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z 
udziału w zawodach. Opłatę można przenieść na innego wskazanego zawodnika. 

VIII. KLASYFIKACJE 
W zawodach będą prowadzone klasyfikacje indywidualne od pierwszego do  trzeciego  
miejsca kategoriach OPEN mężczyzn i OPEN kobiet.  

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW. 
1. Zawody odbędą się na terenie z wyłączonym ruchem kołowym. 
2. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń sędziów, organizatora       

i wolontariuszy. 
3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 
4. Organizator objęty będzie ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia 

Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od 
odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków lub 
poniesienia jakichkolwiek szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością 
lub uczestnictwem w zawodach.  

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie 

zawodów, wynikające z winy uczestników. 
7. Uczestnicy podpisują w biurze zawodów oświadczenie o braku przeciwskazań        

do wykonywania aktywności fizycznej oraz zgodę na publikowanie wizerunku. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej          
w Polsce w związku z epidemią SarsCoV-2 lub zmianą przepisów prawnych.  

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1.Administratorem danych osobowych jest Organizator 
2.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres         

dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców                
i odbioru nagród, 



3.Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679              
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119,4.5.2016, p. 1–88, RODO), 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 
922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, 
innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, 

4.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, 

5.Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników zawodów stanowi art. 23 
ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja 
Regulaminu i zgłoszenie udziału w Zawodów stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 
ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma 
i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą, 

6.Uczestnikom przysługują prawa do:  
• dostępu do danych,  
• sprostowania danych,  
• usunięcia danych,  
• ograniczenia przetwarzania danych,  
• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku             

w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Zawodów. 
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 
Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne 
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora, 

8.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku          
z udziałem w Zawodów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz 
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany 
lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować 
imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, 
w której zamieszkuje, na liście startowej Zawodów oraz w wynikach zawodów 
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Zawodów, 

9.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w Zawodów.  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

organizator.
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